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บทนํา

“ในเวลานี้ เราเห็นพระเจาเพียงรางๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา...” 

(1 คร 13:12)

 มหีลายเหตุผลทีค่ณุหยบิหนงัสือเลมนี ้บางทคีณุเพิง่สญูเสยีคนรกัไป 

จึงอยากพบคําตอบ หรือบางทีคุณหวังจะไดคําตอบจากการท่ีไดพบกับความ

เจ็บปวดมากมายในแตละวัน มีชีวิตและความสุขหลังจากความตายจริงหรือ 

ไมวาเรามีประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับความตายอยางไร เราก็นาจะแบงปน 

ความคิดเรื่องความตายอาจทําใหเราวุนวายใจ กลางคืนอาจนอนไมหลับ 

บางคนกลัว เพราะสงสัย หรือ หมดหวัง ตายแลวไมเหลืออะไรเลยหรือ

 หนงัสอืเลมน้ี นาํเสนอธรรมประเพณีทีย่าวนานของชาวคริสตเก่ียวกับ

เรื่องสําคัญ คือ ความตาย การพิพากษา ชีวิตหลังความตาย ชาวคริสตเช่ือ
ในพระเจาผูทรงเผยแสดง และเทศนสอนในศตวรรษแรกๆ คอืพระเยซชูาวนา

ซาเร็ธ “ ในเวลาน้ีเราเห็นพระเจาเพียงรางๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา เมื่อถึง

เวลานั้น เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา เวลานี้ขาพเจา
รูอยางไมสมบูรณ แตเมื่อถึงเวลาน้ัน ขาพเจาจะรูแจง เหมือนที่พระองคทรง
รูจักขาพเจา “( 1 คร 13:12)

 สิ่งท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกสอนเก่ียวกับความตาย การพิพากษา 

สวรรค และนรก ถูกแสดงออกโดยใชภาษาสัญลักษณ รูปภาพท่ีไมสมบูรณ 

แมมีความเชื่อ เราก็สามารถเห็นเพียงรางๆ แตเราเช่ือในความรัก ที่พระเจา
ทรงจัดเตรียมใหเรา คําถาม - คําตอบ ในหนังสือเลมนี้เปนการจาริกแสวง
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บุญแหงความรัก รักผูที่ลวงหนากอนเราในชีวิตและความตาย รักเพื่อนรวม

เดินทางปจจุบันของเรา รักผูที่จะติดตามเราในหนทางสายน้ี ที่มีคําถาม และ

การตอสูเพื่อแสวงหาคําตอบ
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1. ทําไมจึงตองเปนสี่สิ่งสุดทาย?
 สี่สิ่งสุดทายคือ ความตาย การพิพากษา สวรรค และนรก สี่สิ่ง

นี้ปรากฏคร้ังแรกในหนังสือเทวศาสตรของศตวรรษท่ี 12-13 เมื่อนักเทว

ศาสตรคริสตชนในสมัยกลาง เชน ปเตอร อเบลารด(Peter Abelard) และ  

นกับญุโทมัส อไควนัส ไดเขยีนเก่ียวกบัความตายและวันสิน้โลก พวกทานมอง

วาความเช่ือถึงสี่สิ่งนี้เปนความจริงเดียวท่ียังเหลืออยู ในขณะท่ีบุคคลตาย

ผูมีความเชื่อทิ้ง พระศาสนจักร ศีลศักด์ิสิทธิ์ ขอคําสอนของพระศาสนจักร 

พระคัมภีร รวมท้ังความเช่ือและศีลธรรมไวขางหลัง คงเหลือไวเพียง

สี่สิ่งสุดทาย นอกจากนั้น ในวันส้ินโลกประเภทและความแตกตางทาง          

เทวศาสตรทั้งหลายซ่ึงทําหนาท่ีตามจุดประสงคนั้น ก็จะถูกยกเลิกไป ยกเวน

สี่สิ่งสุดทายนี้

 ในศตวรรษท่ี 16 และ 17 ทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนทมีการเทศน

และสอนถงึสีส่ิง่สุดทายในชวีติ เพือ่เตรยีมพวกเขาใหพรอมในวาระสดุทาย ใน

เทศกาลมหาพรตและโอกาสเปนทุกขถึงบาปตางๆเปนชวงเวลาที่นิยมใชเพื่อ

เตือนใหคิดถึงสิ่งเหลาน้ี แมกระทั่งในศตวรรษท่ี 20 คณะนักบวชและบรรดา
ผูมีจิตศรัทธาตางก็ไดรับการศึกษาในเร่ืองสี่สิ่งสุดทายเปนประจํา

สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (1962-1965) ไดสงเสริมคริสตชนให

หันกลับไปหาขอความในพระคัมภีรและขอเขียนตางๆของพระศาสนจักร
สมัยแรกเริ่ม ดังนั้นนักเทวศาสตรจึงไดศึกษาพระคัมภีรพระธรรมเดิม และ                       
พระคัมภีรพระธรรมใหมของคริสตชนที่มีกลาวถึงสิ่งสุดทาย และยังไดกลับ
มามองขอเขียนของของคริสตชนแรกเร่ิมที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น

คอืความชืน่ชมใหมของพระอาณาจกัรพระเจา ขอคาํสอนเร่ืองการกลบัคนืชีพ 

การเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเจา และความสมบูรณของสิ่งสรางทั้งปวง

ในตอนสุดทายของกาลเวลา สังคายนาวาติกันที่ 2 ไดสนับสนุนใหคาทอลิก
และคริสตชนอื่นๆไดฟ นฟูคุณคาของสิ่งสําคัญเหลานี้ในการสอนของ
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พระเยซูเจาและในความเชื่อของพระศาสนจักรในสมัยแรกๆ ในปจจุบัน เม่ือ  

ผูเทศนและผูสอนหันความสนใจของเราไปสูสิ่งสุดทาย พวกทานมักจะขอให

เราไตรตรองถึงการปฏิบัติตามความเชื่อ ความหวัง และความรัก มากกวา

การลงโทษท่ีจะมาถึงและการทําใหพินาศ 



ประการแรก
ความตาย
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ความตายในพระคัมภีร์และเทวศาสตร์

2. ความตายตามความเขาใจของพระคัมภีรพระธรรมเดิมเปน 
 อยางไร?

ไมมีความเขาใจเรื่องความตายอยางเปนระบบในพระคัมภีรพระธรรม

เดิม อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปแลวชาวฮีบรูมองเรื่องความตายในแงรายและ

เปนชะตาลขิติ พวกเขาเชือ่วาความตายหมายถงึการสิน้สดุความสัมพันธของ

คนคนหนึ่งกับพระเจา

สิง่นีฟ้งดแูปลกๆสาํหรบัเราในปจจุบนั เราเขาใจวาความตายเปนประตู

ที่พาเราไปพบกับพระเจา อยางไรก็ตาม ชาวฮีบรูเขาใจวาความสัมพันธของ

พวกเขากับพระเจาในฐานะประชากรบนโลกน้ีมีพันธสัญญาของพระเจาเปน

สื่อกลาง พวกเขาแตละคนช่ืนชมยินดีกับความรักและความโปรดปรานของ

พระเจา เพราะพวกเขาเปนสมาชิกคนหน่ึงของชนชาติทีพ่ระเจาทรงเลือกสรร 
ความสมัพนัธกบัพระเจาผานทางวงศตระกลูและเผาพนัธุ ความตายจงึหมาย

ถึงการแยกสุดทายจากครอบครัวแหงความเช่ือและการนมัสการ ดังนั้น จึงมี

ความหมายวาเปนการแยกจากพระเจา
อยางไรก็ตาม ความตายไมใชการสูญเสียหรือการทําลายบุคคล 

เปนการยืมมาจากตํานานของชาวคานาอันและชาวเมโสโปเตเมียที่เปนเพื่อน

บาน ชาวฮีบรูจินตนาการถึงความมืดมิดในยมโลกที่รับผูตายทุกคนโดยไม

คํานึงถึงตําแหนงหรือสถานะในชีวิต ไมคํานึงถึงชีวิตของเขาวาจะดีหรือเลว

อยางไร พวกเขาเรียกท่ีแหงนี้วาแดนมรณา เมื่อเขาไปในแดนมรณาบุคคล
ขามพันธสัญญาของพระเจากับชาวอิสราเอล ผูเขียนเพลงสดุดีที่ 88 ภาวนา
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วา ปญหาปจจุบันมิไดนําไปสูความตายและการแยกจากพระเจา “ในหลุมศพ

จะมีผูใดกลาวถงึความรักมัน่คงของพระองค... ในความมืดมดิผูใดจะประกาศ

ปาฏหิารยิของพระองค หรอืประกาศความเทีย่งธรรมของพระองคในแผนดนิ

แหงความลมืเลอืน”(สดด 88:11-12) คาํตอบทีต่ัง้ไวสาํหรบัคาํถามเหลานีไ้มมี 

ขอความในพระคัมภรีบอกถงึการแสดงออกอยางลกึซึง้ถึงความกลัวและความ

วิตกกังวลของมนุษยในการเผชิญหนากับความตาย(ตัวอยาง สดด 30 และ 

อสย 38) สวนที่นาหนักใจท่ีสุดของความตายสําหรับผูเขียนเพลงสดุดีคือการ

ถูกทิ้งใหอยูหางจากความเอาใจใสของพระเจา

ในหนังสือพระคัมภีรพระธรรมเดิม ทามกลางวิกฤติทางศีลธรรมเรื่อง

ความดีของประชาชนผูทนทุกขทรมาน(ดังเรื่องราวของโยบ) และการเขียน

เรื่องการเปดเผยความจริงที่เพ่ิมมากขึ้น(เชนหนังสือดาเนียล) คําแนะนําท่ี

กระจัดกระจาย และความหวังที่ริบหรี่ในเร่ืองบางอยางของชีวิตหลังความ

ตายที่เริ่มปรากฏขึ้น 

3. ความตายตามความเขาใจของคริสตชนในพระคัมภีร
 พระธรรมใหมเปนอยางไร?

ความแตกตางเร่ืองความตายของพระคัมภีรพระธรรมเดิมกับพระ
คัมภีรพระธรรมใหมมีอยางชัดเจน “ความตายถูกชัยชนะกลืน ความตายเอย 

ชยัชนะของเจาอยูทีไ่หน ความตายเอย พษิของเจาอยูทีไ่หน”(1 คร 15:54-55) 
สาํหรบัครสิตชนในสมยัแรกเริม่ การสิน้พระชนมของพระเยซเูจาเปลีย่นแปลง
ทุกสิ่ง เพราะบนไมกางเขนพระเจาทรงทนทุกขทรมานในชะตากรรมสุดทาย

ของมนุษย และทรงเอาชนะความตายได ความตายจึงมิใชหนทางเดียวท่ีจะ

เดินทางสูแดนมรณา และการพลัดพรากจากพระเจา ในพระบุคคลของพระ

เยซูเจา มีพระเทวภาพของพระเจารวมกับสภาพมนุษย และเขาสูธรรมลํ้าลึก
แหงความตายและกําลังจะตาย (Dying)



8          

4. พระคัมภีรพระธรรมใหมอธิบายถึงการส้ินพระชนมของ
 พระเยซูเจาไวอยางไร?

ในพระคมัภรีพระธรรมใหม อธบิายการสิน้พระชนมของพระครสิตเจา

เปน “การถวายบูชา” เปน “การไถกู” และเปน “การกลับไป” หาพระบิดา

การถวายบูชา คือบางส่ิงที่กันไวสําหรับพระเจา ที่แยกไวใหออกจาก
การใชงานตามปรกติทั่วไปหรือสถานท่ีปรกติทั่วไป เพื่อที่จะถวายเกียรติแด

พระผูสราง เนื่องจากพระเยซูเจาทรงส้ินพระชนมในระหวางการฉลองปสกา

ของชาวยิว บรรดาศิษยจึงเช่ือมโยงการถูกตรึงกางเขนของพระองคกับการ

ถวายบูชาปสกาของชาวยิว การสิ้นพระชนมของพระองคเปนเสมือนการ

ถวายบูชาของลูกแกะปสกาซ่ึงชาวยิวระลึกถงึการหนีออกจากการเปนทาสใน

ประเทศอยีปิต การสิน้พระชนมของพระเยซเูจาทรงทาํใหเราเปนอสิระจากการ

เปนทาสของบาป และเปดทางใหเราเขาสูชวีติใหมในพระเจาโดยทางความตาย

การสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาเปนการไถกูดวย ตามประเพณีของ

ชาวฮบีรผููไถกูคอืบุคคลทีไ่ดรบัการแตงตัง้ เพ่ือรกัษาความปลอดภัยใหญาตทิี่

ถกูลกัพาตวัใหไดรบัการปลอยออกมาและพากลบัมาอยางปลอดภยั ดวยการ

มอบทองหรือสินคาอื่นๆหรือแมแตตนเอง พันธกิจของผูไถกูคือการนําผูถูก
จับกุมกลับถิ่นกําเนิด พระคัมภีรพระธรรมใหมกลาวบอยครั้งถึงความมั่นใจที่
พระเยซูเจาทรงไถกูเรา(รม 2:24 อฟ1:7,14 ฮบ 9:12) พระองคทรงถวายบูชา

พระองคเองเพ่ือปลดปลอยเราใหพนจากการถูกกกัขงัในแดน มรณา ผูทรงนํา

ชีวิตที่ดีมาใหและนําพวกเขากลับไปหาพระเจา
การส้ินพระชนมของพระเยซูเจายังเปนการกลับไป พระวรสาร  

นักบุญยอหนเนนยํ้าวาพระเยซูเจาทรงทรงเปนพระวจนาถของพระเจา การ

สิ้นพระชนมของพระองคเปนกลับไปหาพระบิดาผูทรงสงพระองคมา (ยน 

8:23,58; 17:5,18,24; 18:37) ดังนั้น เม่ือเราตายพระองคจึงทรงเปนหนทาง

ของเราเพือ่เขาไปในธรรมลํา้ลกึของพระเจาและชวีตินรินัดร การสิน้พระชนม
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ของพระเยซูเจาหมายถึงความตายเองทีเ่ปลีย่นจากความตายทีจ่บสิน้ไปสูการ

เริ่มตนใหม

ตัง้แตศตวรรษท่ี 2 จนถึงศตวรรษท่ี 7 งานเขียนของคริสตชนท่ีรูจกักัน

ในนามของ “ปตาจารย” ของพระศาสนจักรไดใชสามวิธกีารน้ีอยางตอเน่ืองใน

การแปลความหมายของการส้ินพระชนมของพระเยซูเจา เปนการวางรากฐาน

ทางเทวศาสตรคริสตชนในศตวรรษตอๆมา

5. พระเยซูเจาทรงส้ินพระชนมจริงหรือ?
คําถามนีเ้ราตองยอนกลบัไปในสมยัครสิตชนแรกเริม่ พระวรสารยนืยนั

อยางชัดเจนวาพระเยซูเจาทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน “เมื่อทหารมาถึง

พระเยซูเจาก็เห็นวาพระองคสิ้นพระชนมแลว จึงมิไดทุบขาของพระองค”             

(ยน 19:33) อยางไรก็ตาม บรรดาคริสตชนในชวงศตวรรษที่ 1-2 ผูมีความ

เชื่อบางคนเร่ิมปฏิเสธการส้ินพระชนมของพระเยซูเจา พวกเขาใหเหตุผลวา 

ถาพระเยซูเจาทรงเปนพระเจาแท และถาพระเจาไมสามารถทุกขทรมานและ

สิ้นพระชนมได พระเยซูเจาก็ไมสามารถทนทุกขทรมานหรือตายได

ความคิดเหลานี้ เป นที่นิยมในนิกายของผู มีความเชื่อที่ เรียกวา 
“นอสติก” ซึ่งอางวาตนเองมีความลับ ความรูฝายจิตจะชวยพวกเขาใหรอด 
พวกเขายังเช่ืออีกวาโลกวัตถุ รวมท้ังรางกายมนุษย เปนงานของปศาจ ลัทธิ

นอสติกพวกหน่ึง คือพวก “ซาเบลเลียน” หลังศตวรรษท่ี 2 มีพระสงฆชื่อ

ซาเบลเลยีนสอนวา การตรงึกางเขนจรงิๆแลวเปนการหลอกลวง พระเยซเูจา
ไมเคยทนทุกขทรมานหรือสิ้นพระชนม

อยางไรก็ตาม พระศาสนจักรปฏิเสธความคิดนี้ บทสรุปพื้นฐานคําสอ

นของคริสตชนในสมัยแรกท่ีเรียกวา “ขอความเช่ือ” หรือ “การยืนยันความ

เชื่อ” กลาวไวอยางชัดเจนถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาซึ่งเปนหนึ่งใน

ขอความเชื่อ
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6. พระศาสนจักรสอนเรื่องความตายตลอดศตวรรษที่ผานมา 
 อยางไร?

การสอนของพระศาสนจักรเร่ืองความตายแบงออกเปนสามลักษณะ 

คือ ดานศีลศักดิ์สิทธ์ิ การอภิบาล และ เชิงจริยธรรม ผูเขียนพระคัมภีรพระ

ธรรมใหม โดยเฉพาะ นักบุญเปาโล ยืนยันวาโดยทางนํ้าแหงศีลลางบาปผู

มีความเช่ือเขาสูธรรมล้ําลึกของการส้ินพระชนมของพระคริสตเจา ในการ

ปฏิบัติของสมาชิกใหมที่จะรับศีลลางบาป พระศาสนจักรยังคงประกาศขาวดี

ตอไปนั่นคือพระเยซูเจาในธรรมล้ําลึกอันหย่ังถึงมิไดของพระเจา ความรักอัน

ไมสิน้สดุประทบัอยูในชวีติมนษุย และทรงแทรกแซงความมดืของมนษุยทีก่าํลงั

จะตาย โดยทางศีลลางบาปเราเขาสูการส้ินพระชนมที่เปนการถวายบูชาของ

พระ   คริสตเจา ซึ่งเปนการเปดเผยความจริงและความจริงของความรักของ

พระเจาท่ีเออลนออกมา ศลีลางบาปครสิตชนเปนการระลกึถึงการสิน้พระชนม

ของพระเยซเูจาซ่ึงเปนความเปนจรงิตลอดกาล และการมสีวนรวมในรหสักาย

พระครสิตเจาทกุครัง้ทีพ่วกเขารวมพธิบีชูาขอบพระคณุ ดงันัน้ศลีลางบาปและ

ศีลมหาสนิทเปนวิธีที่สําคัญของพระศาสนจักรในการเปนหน่ึงเดียวกับการ

สิ้นพระชนมแหงการไถกูของพระเยซูเจา 

การอภิบาล พระศาสนจักรพยายามทีจ่ะชวยสมาชิกของตนใหเขาใกล

ความตายดวยความตระหนักและเช่ือม่ันในความเช่ือ ดวยความบรรเทาใจและ
พละกําลังจากศีลมหาสนิท เมื่อบุคคลหน่ึงใกลตายสามารถนําศีลมหาสนิท
ไปใหเขาได เรียกวา “ศีลเสบียง”(viaticum) มาจากภาษาลาตินมีความหมาย

วา “นําติดตัวไปกับทาน” เปนสวนหน่ึงในพิธีกรรม ที่คริสตชนใกลตายจะ

รับพระกายพระคริสตเจาในขณะนั้นและความลํ้าลึกในการตายของตน 

ศลีศักดิส์ทิธิอ์กีสองประการคือศีลเจมิผูปวยและศลีแหงการคืนดกีเ็ปนสวนหนึง่
ของพิธีกรรมสุดทายดวย
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เชิงจริยธรรม พระศาสนจักรสอนวาความตายเหมือนชีวิต คือมีความ

ศกัดิส์ทิธิ ์จงึไมมผีูใดสามารถเอาชวีติของผูอืน่ไปได ยกเวนในยามจาํเปนอยาง

ยิ่งในการปองกันตนเอง เราถูกเรียกใหเคารพตอชีวิตและความตายของเรา 

จึงหามการฆาตัวตาย แตไมจําเปนตองใชวิธีพิเศษเพื่อยืดอายุ ความตายเปน

สวนหนึ่งของธรรมชาติของชีวิต และผูมีความเชื่อสามารถยอมรับดวยความ

หวังท่ีเกิดในความเชื่อ

จุดสุดทาย บอยคร้ังที่พระศาสนจักรต้ังบรรดามรณสักขีเพื่อเปนการ

ถวายเกียรติแดพวกทาน บรรดามรณสักขีเลือกความตายในน้ํามือของผู

เบียดเบียนแทนที่จะปฏิเสธความเชื่อในพระคริสตเจา ในความตายของพวก

ทานนั้นพวกทานไดเขารวมอยางพิเศษในธรรมชาติของการสิ้นพระชนมเพื่อ

เปนการถวายบูชาของพระคริสตเจาบนไมกางเขน

7. ประสบการณใกลตายคืออะไร?
ใหเราทบทวนความแตกตางบางอยางทางการแพทย โดยเฉพาะ

ในเรื่องภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน ภาวะสมองตาย เนื้อเยื่อสมอง

ขาดออกซิเจน ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนเกิดขึ้นเม่ือสัญญาณชีวิต
ภายนอกทุกอยางหมดลง เมื่อผูหน่ึงไมหายใจ ไมมีชีพจร และไมไดสติ การ

ประเมินจากภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนก็ไมเปนความจริงเสมอไป 

สัญญาณชีวิตและแมแตความรูสึกตัวในบางครั้งสามารถเรียกคืนกลับมาได
โดยปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ(CPR) หลังจากการจมนํ้าตาย หรือหัวใจวาย 
หรือโดยการผาตัดเพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะที่บอบช้ํา หรือโดยการให

ยาฆาเชื้อและใหยามากเกินขนาด

อยางไรก็ตาม ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนในการแกปญหา

การตายของสมอง ภาวะสมองตาย คือสมองทั้งหมดหยุดการทํางาน รวมทั้ง
กานสมองถูกทําลาย เนื่องจากขาดการไหลเวียนของโลหิตอยางตอเนื่อง ใน
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ทางการแพทยไมมีผูใดเคยฟนข้ึนมาหลังจากภาวะสมองตาย หากปราศจาก

วิธีพิเศษเพื่อรักษาหัวใจและปอดใหทํางาน ภาวะสมองตายมีผลอยางรวดเร็ว

ตอเนือ้เยือ่สมองขาดออกซเิจน ซึง่ไมสามารถกลบัคนืสูสภาพปรกตไิดเปนการ
สลายของชีวิตในระดับเซลล และเปนความลมเหลวของระบบของรางกายที่

พึงพากันและกัน

ผูที่มีรายงานประสบการณใกลตาย คือผูที่ฟนขึ้นมาหลังจากภาวะ

หยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน สิ่งท่ีพวกเขารายงานนี้อาจจะมีบางอยางสอน

เราเก่ียวกับความตายท่ีเปนประสบการณมนุษย หรืออยางนอยท่ีสุดเก่ียวกับ

การเริ่มตนของประสบการณความตาย แตเราไมสามารถแนใจได เนื่องจาก

พวกเขาไมไดรบัความทุกขทรมานจากภาวะสมองตาย หรอืเนือ้เยือ่สมองขาด

ออกซิเจน พระศาสนจักรยังมิไดออกคําแนะนําอยางชัดเจนในเรื่องนี้

8. ณ จุดใดที่วิญญาณออกจากรางกาย?
ยังไมมีคําสอนที่แนชัดเกี่ยวกับคําถามน้ี ที่ใหกับความรูทางการแพทย

ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม เราสามารถใหความเห็นวาสิ่งที่มากอนในชวง

เวลานี้หรือเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันอยางใดอยางหนึ่ง คือภาวะสมองตาย แต
เรายังไมสามารถแนใจได แตจําเปนตองจําไววา ความเขาใจของคริสตชน

เกีย่วกบัความตายเปนการไตรตรองทางเทวศาสตร ไมใชความหมายทางการ

แพทยหรือทางกฎหมาย

9. ผีคืออะไร?
มีขอความในพระคัมภีรที่กลาวถึงผีอยางแนนอน ผีที่กลาวถึงใน

หนังสือซามูเอลขึ้นมาจากแดนมรณา(Shoel) ที่มาตักเตือนกษัตริยซาอูล

(1ซมอ 28:11...) พระเยซูเจาทรงเลาเร่ืองลาซารัสคนยากจน เศรษฐีที่ถึงแก
กรรมวอนขอพระเจาถาใหคนหน่ึงจากบรรดาผูตายไปเตือนพ่ีนองของเขาให
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กลบัใจ (ลก 16:20-31) ในขณะท่ีเหน็พระเยซูเจาทรงดาํเนนิบนทะเลสาบกาลลิี

บรรดาศิษยตกใจกลัวคิดวาเปนผี(มธ 14:26) หลังจากพระเยซูเจาทรงกลับ

คืนพระชนมชีพแลว ทรงทําใหบรรดาศิษยมั่นใจวาพระองคมิใชผี แตเปนพระ

อาจารยของพวกเขาท่ีทรงกลับคืนพระชนมชีพ(ลก 24:36-44: ยน 20:20,27; 

21:5,12)

ชาวฮีบรูโบราณ คริสตชนสมัยแรกเร่ิม และวัฒนธรรมสวนใหญ เรื่อย

มาจนถึงศตวรรษที่ 17-18 รับวาจิตของผูตายมีอยูจริง ซึ่งแนนอนวาในบาง

ครั้งจะมาเยี่ยมแผนดินของผูเปน แมในปจจุบัน วัฒนธรรมพื้นเมืองหลายแหง

ไดแบงปนขอสันนิษฐานนี้ ธรรมประเพณีคริสตชนชวยใหมองเห็นเกี่ยวกับ

วิญญาณของบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ที่ถึงแกกรรมไปแลวหรือผูที่เปนที่รัก อยางไร

ก็ตาม มักจะใชอยางระมัดระวังในความตองการและการไตรตรองเกี่ยวกับ

ธรรมชาติของชีวิตหลังความตายในแงของความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวของผู

ศักดิ์สิทธิ์ แดนชําระ สวรรค และนรก 

วสิยัทศันเกีย่วกับพระนางมารียพรหมจารี หรอืของพระคริสตเจาไมเขา

อยูในลักษณะของ “ผ”ี เน่ืองจากท้ังพระเยซูเจาและพระนางมารีย ไดรบัการยก
ขึน้สูสวรรคทัง้รางกายและวิญญาณตามคําสอนของคาทอลิก พระเยซูเจาทรง

กลับคืนพระชนมชีพ พระนางมารียไดรับการยกขึ้นสูสวรรค 
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การกลับคืนชีพจากความตาย

10. มกีารกลาวถึงการกลับคนืชพีในพระคัมภรีพระธรรมเดิมหรือ?
พระคัมภีรพระธรรมเดิมสวนใหญมีความกังวลเกี่ยวกับความเช่ือมั่น

วา พระเจาทรงเลือกชนชาติอิสราเอลจากชนชาติอื่นๆบนแผนดิน พวกเขา

มุงเนนไปทีช่วีตินีแ้ละวธิกีารใชชวีติทีด่ใีนโลกนีใ้นฐานะประชากรทีพ่ระเจาทรง

เลือกสรร ชีวิตหลังความตายไวคิดทีหลัง

เราพบในเพลงสดุดีสองบทท่ีใหความหวังเพ่ิมมากข้ึน พันธสัญญาที่

ชาวอิสราเอลมีความสุขอยูกับพระเจาจะไมมีวันจบสิ้น เพลงสดุดีที่ 49 และ 

73 ประกาศวาพระเจาจะทรงสถิตอยูกับผูเขียนเพลงสดุดีแมในความตาย 

และการกบฏอยางตรงไปตรงมาเทานั้นที่จะสามารถขัดขวางมิตรภาพของ

ผูนั้นกับพระเจา ความหวังนี้ยังคงยังคงไมสามารถแกไขในการเรียกรองใดๆ

ในชีวิตหลังความตาย
เปนสิ่งใหมสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร พระธรรมเดิม ที่เรียก

วา “การเปดเผยความจริง” ที่ยืนยันถึงชีวิตหลังความตายท่ีโผลเขามาใน

พระคัมภีร

11. การเปดเผยความจริงเขียนไววาอยางไร?
การเขียนเร่ืองการเปดเผยความจริงเกิดขึ้นในระหวางท่ีชาวซีเรียกรีก

เบียดเบียนชาวยิวในชวง 300 ปกอนคริสตกาล ทามกลางเร่ืองราวท่ีมีสีสัน

และการประทวงท่ีทาทายของการเขียนเรื่องการเปดเผยความจริง เราพบ
วาการประกาศถึงชัยชนะเหนืออํานาจทางการเมืองที่กําลังถูกยึดครองและ
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การสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจาในอิสราเอลและทั่วโลก ในหนังสือ

ประกาศกอิสยาห 16 :41 และ 26:19 และหนังสือดาเนียล 12:2-3 สัญญาวา

ผูมีความซ่ือสัตยเมื่อตายจะกลับมาและมีสวนในชัยชนะของพระอาณาจักร

พระเจา ความเชื่อมั่นในชัยชนะนิรันดรเชนน้ี สําหรับผูชอบธรรมภาวะท่ีกลืน

ไมเขาคายไมออกของโยบเกี่ยวกับคนดีที่พบแตความทุกขทรมานในชีวิตนี้

เทานั้นก็แกไขไดเชนกัน

หนังสือพระคัมภีรพระธรรมเดิมไดรับอิทธิพลอยางมากจากการเปด

เผยความจริง อยางเชน หนังสือเอเสเคียล ดาเนียล และขอความตางๆใน

หนังสืออิสยาห มีขอเขียนถึงการเปดเผยความจริง ของชาวยิวอื่นๆอีกมาก

ที่ไมไดรวมอยูในสาระบบหนังสือพระคัมภีรของชาวฮีบรู อยางไรก็ตาม 

ขอเขียนเหลานีย้งัมอีทิธพิลอยูมากในการพฒันาเกีย่วกบัความคดิ วฒันธรรม 

และในรูปแบบประเภทและความคิดของพระคัมภีรพระธรรมใหม

12. นอกจากวรรณกรรมการเปดเผยความจริง มีพระคัมภีร
 พระธรรมเดิมเลมอืน่ท่ีกลาวถึงชีวติหลังความตายอีกหรือไม?

หนังสือปรีชาญาณเขียนท่ีเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต ในราว 

100 ปกอนคริสตกาล ไดยืนยันถึงชีวิตหลังความตาย(ปชญ3:4-6) หนังสือ

ปรีชาญาณใหความแตกตางระหวางรางกายและวิญญาณ ความแตกตาง
ทางดานภาษา ความเช่ือ และวัฒนธรรมของชาวตางชาติกับของชาวฮีบรูใน
สมัยโบราณ และการยืนยันถึงการดํารงอยูของวิญญาณหลังจากตายไปแลว 
อยางไรก็ตาม หนังสือปรีชาญาณไมไดรับการยอมรับจากจากผูนําศาสนา

ยิวในกรุงเยรูซาเล็มเพราะเขียนเปนภาษากรีก ไมใชภาษาฮีบรู และฟงดูเปน

ปรัชญากรีกมากเกินไป ถึงกระน้ันก็มีอิทธิพลตออันตกาลวิทยาของชาวยิว 
นอกจากนีย้งัเพิม่ความเชือ่มัน่ในการดํารงอยูและความสขุนรินัดรใหกบัแตละ
บุคคลที่มีความเชื่อ
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ในชวงสุดทายของพระคัมภีรพระธรรมเดิม มีบางกลุมในอิราเอล

ยอมรับคําสัญญาของการเปดเผยความจริงถึงเร่ืองการกลับคืนชีพของชีวิต

นรินัดร อยางไรกต็าม พวกเขาเขาใจวาการกลบัมาจากความตายนัน้เก่ียวของ

กบับคุคลท้ังครบ มใิชแตเพยีงวญิญาณท่ีไมมตีวัตน ชาวฟารสิกีลาวถงึในพระ

ธรรมใหมวาชาวยิวมีความหวังในการเปดเผยความจริง และมีความเชื่อถึง

เรือ่งการกลบัคนืชพีของรางกาย แตชาวสะดสูปีฏเิสธทัง้สองอยาง(กจ 23:6-9) 

แมในปจจุบัน มีความไมเห็นดวยในทามกลางชาวยิวผูมีความเช่ือในเรื่องของ

ความเปนไปไดและลักษณะของชีวิตหลังความตาย

13. การกลับคืนพระชนมชีพจากความตายของพระเยซูเจา 
 พระคัมภีรพระธรรมใหมหมายถึงอะไร?

พระคัมภีรพระธรรมใหมประกาศและตีความการกลับคืนพระชนมชีพ

จากความตายของพระเยซูเจาในแงของสามรูปแบบจากพระคัมภีรพระธรรม

เดิม คอื พระอาณาจักรพระเจา พนัธสัญญาของพระเจากับชาวอิสราเอล และ

การสรางอยางตอเนื่องของพระเจา
พระเยซูเจาทรงเร่ิมการเทศนสอนของพระองคดวย “เวลาท่ีกําหนดไว

มาถึงแลว พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว”(มก 1:15) ถอยคํานี้แกวง

หัวใจของชาวยิวท่ีไดฟงในสวนของการเปดเผยความจริง ที่เปนความหวัง

และคําสญัญา พระอาณาจักรหรือการครองราชยของพระเจา นัน่หมายความ
วา การประทับอยูของพระเจาและพระอานุภาพจะแผซานไปท่ัวสิ่งสรางและ
สังคม จะขับไลความชั่วรายและรักษาผูไดรับความทุกขทรมานจากความช่ัว

ราย จะสรางสันติภาพและความยุติธรรมไปท่ัวทุกแหง การทําอัศจรรยของ

พระเยซูเจาเปนเครื่องพิสูจนประการแรกวาพระอาณาจักรของพระเจาไดเริ่ม

แลว ความเจ็บปวย ความช่ัวราย และความอยุติธรรมท้ังปวงจะลมคว่ําไป
เฉพาะพระพกัตรพระองค การกลบัคนืพระชนมชพีเปนจดุสดุยอดของอศัจรรย
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ทุกประการ เปนการรุกลํ้าท่ีสมบูรณของการประทับอยูและพระอานุภาพของ

พระเจาในโลก การสถาปนาพระอาณาจักรและการส้ินสุดของกาลเวลา 

การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ าเป นการบรรลุผลของ

พระสัญญาของพระเจากับชาวอิสราเอลดวย ในพระชนมชีพและการ

สิน้พระชนมของพระเยซเูจา พระเจาทรงประทับตรานรินัดรกับพนัธสญัญาเดมิ

ที่ทรงกระทําคร้ังแรกกับอับราฮัมและลูกหลานของเขา และตอมาทรงกระทํา

กับชาวฮีบรูโดยทางโมเสส โดยทางการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา 

พระบดิาทรงยนืยนัวาไมมสีิง่ใด แมความตายก็ไมสามารถลบลางพนัธสญัญา

อนัมัน่คงแหงความรักของพระเจาได การกลับคนืพระชนมชีพของพระเยซูเจา

เปนการเผยแสดงใหเหน็ถงึพระสญัญาแหงความโปรดปรานแหงความรกัของ

พระเจา และประกาศวาพระสัญญานี้ขยายไปสูมนุษยชาติทั้งมวล

ในท่ีสุด การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาเปนการทําใหการ

สรางเปนความตอเน่ืองและบรรลุเปาหมาย สิ่งสรางท้ังปวงเปนมาโดยทาง

พระวาจาของพระเจา “เมือ่แรกเร่ิมน้ัน พระวจนาตถทรงดาํรงอยูแลว...พระเจา

ทรงสรางทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ ไมมีสักสิ่งเดียวที่พระเจาไมทรงสรางโดย

ทางพระวจนาตถ”(ยน 1:1,3)การกลบัคนืพระชนมชพีของพระเยซเูจาเปนการ
เริ่มตนของกิจการสรางสุดทายของพระเจา ในการกลับคืนชีพสิ่งสรางทั้ง

ปวงกลับคืนดีกับพระเจา พระวจนาตถผูทรงดํารงอยู ทุกสิ่งถูกรวมไวดวยกัน 
และเปนการสรางที่สมบูรณในธรรมลํ้าลึกของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืน
พระชนมชีพ(คส 1:15-20)

พระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตายเปนการเผย

แสดงอยางครบถวนในพระอานุภาพของพระเจา(พระอาณาจักร) ความรัก

(พระสัญญา) และจุดประสงค(การสราง)
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14. บรรดาอัครสาวกทราบไดอยางไรวาพระเยซูเจาทรงกลับคืน 
 พระชนมชีพจากความตาย?

พระคัมภีรพระธรรมใหมมีความชัดเจนในเรื่องนี้ บรรดาศิษยของ

พระเยซูเจาบางคนท่ีอยูกับพระองคในระหวางที่ทรงปฏิบัติพันธกิจในโลก

นี้ มีจํานวนกี่คนนั้นเราไมทราบ พระคัมภีรพระธรรมใหมเรียกพวกเขาวา

เปน “ประจักษพยาน” ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา (1 คร 

15:5-8) พวกเขามิไดสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายภาพของพระเยซูเจาจาก

พระคูหาของพระองค พวกเขามีประสบการณที่ลึกซึ้งอยางหลากหลายของ

ชีวิตของพระเยซูเจา  การจําแลงพระกาย และการไดรับพระสิริรุงโรจนหลัง

จากท่ีทรงสิ้นพระชนมแลว

นี่มิใชเปนเพียงความลึกซึ้งภายใน ทัศนวิสัย ประสบการณทางศาสนา

เทานัน้ แตยงัเปนประสบการณทีเ่ปนประโยชน เพราะการพบปะกับพระคริสตเจา

เปลีย่นแปลงพวกเขา เปล่ียนแปลงชีวติ ความสนิทสมัพนัธและความเขาใจของ

พวกเขาตอแผนการของพระเจา ทุกสิ่งเหลาน้ีในพระวรสารเรียกวา “การเลา
หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพ” เปนความพยายามของผูเขียนพระคัมภีร

พระธรรมใหมในการไตรตรอง การตีความหมาย และการประกาศใหชุมชน 
คริสตชนทุกคนทราบถึงพลังและความหมายของการพบปะกับองคพระผูเปน
เจาผูทรงกลับเปนขึ้นมาจากความตาย ซึ่งเปล่ียนแปลงบรรดาประจักษพยาน

กลุมแรกนี้อยางถอนรากถอนโคน

15. พระคูหาท่ีวางเปลาเปนการพิสูจนไดหรือไมวาพระเยซูเจา 
 ทรงกลับคืนพระชนมชีพ?

พระคัมภรีพระธรรมใหมประกาศถึงการกลับคืนพระชนมชีพเน่ืองจาก

พยานหลักฐานการเปนประจักษพยานของบรรดาอัครสาวก ที่ไดกลาวถึงใน

คาํตอบของคําถามขอ 14 เรือ่งราวของบรรดาสตรีทีพ่บพระคูหาวางเปลาและ
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ทตูสวรรค(มธ 28; มก 16; ลก 24) เร่ืองของมารีย ชาวมักดาลาท่ีพบพระเยซูเจา

และทแีรกเขาใจผดิคิดวาพระองคเปนคนสวน(ยน 20:11-18) เรือ่งพระเยซเูจา

ทรงสําแดงพระองคกับบรรดาอัครสาวกคร้ังแรกท่ีกรุงเยรูซาเล็มและตอมาท่ี

กาลิลี(มธ 28:7,10,16; ลก 24:50; ยน 20:21) เรื่องราวหลังจากการกลับคืน

พระชนมชีพท้ังหมดน้ีเปนการรําพงึทางเทววิทยาเก่ียวกับความหมายท่ีลกึซึง้

ของชัยชนะท่ีพระเยซูเจาทรงมีเหนือความตาย ซึง่เปนประสบการณของบรรดา

ประจักษพยานกลุมแรก

นกัวชิาการบางคนยืนยนัวาพระคูหาวางเปลาหรือไมนัน้ไมใชสิง่สาํคญั 

ทีม่อีานุภาพคือประสบการณของบรรดาอัครสาวกเก่ียวกับองคพระผูเปนเจา

ผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ คนอ่ืนอาจจะยืนยันวาเปนความเขาใจของชาวยิว

เรื่องเอกภาพของบุคคลจึงจําเปนท่ีพระคูหาตองวางเปลา พวกเขายังถือวา

ความเช่ือเร่ืองพระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพอาจจะไดรับความขัดแยงและ

สิ้นหวัง ถาพระกายของพระเยซูเจาถูกพบวาเนาเปอยอยูในหลุมศพ

จึงมีความชัดเจนในพระคัมภีรพระธรรมใหมวา ความเชื่อคริสตชน

ในองคพระผูเปนเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพนั้น ไมไดขึ้นอยูกับความเกี่ยว
เนื่องเรื่องพระคูหาวางเปลา แตขึ้นอยูกับการเปนประจักษพยานของบรรดา

อัครสาวกรุนแรกๆวาพระองคทรงมีพระชนมอยูและไดรับพระสิริรุงโรจน 

เมื่อมารีย ชาวมักดาลากลับไปหาบรรดาอัครสาวก เธอเลาวา “ดิฉันได

เห็นองคพระผูเปนเจาแลว”(ยน 20:18) มิใชเลาวาพระคูหาวางเปลา เมื่อ
ศิษยสองคนไดพบและรับประทานอาหารค่ํากับพระเยซูเจาขณะเดินทางไป
เอมมาอสูในเยน็วนัอาทติยปสกา ไดเลาถงึประสบการณของพวกเขาใหบรรดา

อัครสาวกที่รวมกันอยูที่กรุงเยรูซาเล็มฟงวา “องคพระผูเปนเจาทรงกลับคืน

พระชนมชพีแลวจริงๆ และทรงสาํแดงพระองคแกซโีมน”(ลก 24:34) แกนของ
ความเชื่อเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพคือประสบการนี้ คือการไดเห็นองค
พระผูเปนเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ
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16. การกลับเปนขึ้นมาจากความตายมีความหมายอยางไร  
 สําหรับเรา?

การกลับคนืพระชนมชีพของพระเยซูเจาเปนการชวยใหรอดพนสาํหรบั

เรา ไมใชเปนเหตุการณโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเจาที่เกิดขึ้นมานานแลว 

มิใชมีผลกระทบตอพระองคเพียงผูเดียว เปนเหตุการณคูขนานที่จะเกิดขึ้น

กับเราในวันหนึ่ง การส้ินพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพเปนเหตุการณ

ปจจบุนันรินัดรทีเ่รามสีวนรวมในโลกน้ีและในปจจุบนั โดยทางศีลลางบาปเรา

จุมอยูในธรรมลํา้ลกึแหงชยัชนะเหนอืความตายของพระเยซเูจาแลว และเรามี

สวนรวมในความสัมพันธของพระองคกับพระบิดาแลว

ดังนั้น เราจึงไมจําเปนตองตายทางกายภาพเพ่ือที่จะเปนสวนหนึ่งของ

ชวีติใหมของพระครสิตเจาผูทรงกลบัเปนขึน้มา โดยทางความเชือ่และศลีลาง

บาปของเรามนุษยหรือการเปนบุคคลของเรา เราไดรับการเปล่ียนแปลงแลว

ดวยพระอานุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา นี่คือสิ่งท่ี

นกับญุเปาโลไดกลาวถึงเม่ือทานเขียนวา “เพราะทานท้ังหลายตายไปแลว และ

ชีวิตของทานก็ซอนอยูกับพระคริสตเจาในพระเจา” (คส 3:3)

เม่ือเวลาของเราบนโลกน้ีมาถึงและส้ินสุดลง ความตายของเรากลาย
เปนโอกาสใหเราเขาสูธรรมลํ้าลึกของการกลับคืนชีพไดลึกซึ้งมากขึ้น เราจะ
ผานเขาสูความสนิทสัมพันธนิรันดรกับพระบิดาและพระจิต “ที่พระเยซูเจา

เสด็จลวงหนาเขาไปกอนแลวเพ่ือเรา” (ฮบ 6:20) ในการกลับคืนชีพสุดทาย
ของผูตาย มนุษยชาติทุกคนและส่ิงสรางท้ังปวงจะรับการเปล่ียนแปลงและ
สนิทสัมพันธกับพระเจาโดยทางพระคริสตเจา
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17. เหตุใดปจจุบันจึงเรียกมิสซาปลงศพวาเปนมิสซาแหงการ
 กลับคืนชีพ?

เมือ่คาทอลกิตาย ชมุชนพระศาสนจกัรมารวมกนัเพือ่ฉลองธรรมลํา้ลกึ

ของการส้ินพระชนมและการกลับคนืพระชนมชีพของพระคริสตเจาในพิธบีชูา

มิสซา ความตายเปนการรับศีลลางบาปอีกคร้ังในพระคริสตเจา และโดยทาง

ความตายครัง้น้ีทาํใหเราไดเขาสูธรรมลํา้ลึกของการกลบัคนืพระชนมชพีของ

พระคริสตเจาไดลกึซึง้มากข้ึน ดงันัน้พธิกีรรมฝงศพจึงเปนทัง้การร้ือฟนความ

เชือ่สาํหรับผูเขารวมพิธ ีและเปนประโยชนสาํหรับผูตาย ในพิธบีชูามิสซา ผูเปน

รวมเปนหนึ่งเดียวกับผูตายโดยทางพระคริสตเจา

18. มีการสวดภาวนาหรือพิธีกรรมอยางอื่นเพื่อผูตายหรอืไม?
มีการสวดภาวนาและการอานพระคัมภีรที่ไดแนะนําไวสําหรับผูที่อยู

ลอมรอบผูตาย และยงัมวีจนพธิกีรรมท่ีมบีทอานจากพระคัมภีรและบทภาวนา

ตางๆสาํหรบัผูตาย ในบางคร้ังมกีารสวดสายประคาํ หรอืการภาวนาแบบอืน่ๆ

ซึง่ข้ึนอยูกบัประเพณขีองทองถิน่ หลงัจากพธิบีชูามสิซาฝงศพแลว ยงัมพีธิฝีง
รางผูตายในหลุมฝงศพ

ในบางสถานการณ ขึ้นอยูกับประเพณีของทองถิ่น หรือความตองการ

ดานการอภิบาล การฝงศพอาจจะกระทําแบบเรียบงายโดยมีวจนพิธีกรรม
อานพระวาจาที่บานหรือท่ีสุสานโดยไมมีการถวายบูชามิสซา รูปแบบตางๆ
เหลานี้ เปนการระลึกถึงและการเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระเยซูเจาและความหวังที่เปนแรงบันดาลใจ
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19. เก่ียวกับการเผาศพเปนอยางไร?
เปนเวลาหลายปทีพ่ระศาสนจักรไมเหน็ดวยอยางมากในการปฏิบตัเิรือ่ง

การเผาศพ แตกม็ไิดหามอยางเด็ดขาด ทานสามารถเขาใจถึงความลังเลใจใน

เร่ืองการเผาศพ เมื่อทานนึกถึงความสําคัญของการกลับคืนชีพของรางกาย

ตามความเชื่อคริสตชน ธรรมประเพณีคริสตชนและพิธีกรรมมีการใหเกียรติ

กับศพของผูตาย เพราะความเช่ือในการกลับคืนชีพของรางกายและความ

คาดหวังของธรรมลํ้าลึกนี้

อยางไรกต็าม ในหลายๆประเทศ พืน้ทีส่าํหรบัฝงศพมจีาํกัด ดงันัน้เพือ่

เหตุผลในดานการอภิบาล ตัง้แตป 1983 กฎหมายพระศาสนจักรมีการยอมรับ

เรื่องการเผาศพใหเปนตัวเลือกอยางหน่ึง ตราบใดท่ีเหตุผลของการกระทําไม

เปนการปฏิเสธคําสอนของคริสตชน คําแนะนําของพิธีกรรมสําหรับการเผา

ศพทีม่ใีนป 1997 พธิกีรรมสงเสรมิใหการเผาศพกระทาํหลงัจากพธิบีชูามสิซา

เพือ่ผูตายแลว แตถารางกายถูกเผากอนทีจ่ะมีการฝง สวนท่ีเหลอืของผูตายน้ัน

ควรไดรบัการปฏิบตัอิยางมีศกัดิศ์รแีละดวยความเคารพ และสามารถนําไปท่ี

วัดเพื่อทําพิธีบูชามิสซาสําหรับผูตาย ไมควรมีศาสนกิจในสถานที่สําหรับเผา

ศพ นาํสวนท่ีเหลอืของผูตายไปฝงยงัสสุานพรอมกบัทาํพธิกีรรมการฝงศพ ไม
ควรนําไปโปรยในอากาศหรือในน้ํา

20. การกลับคืนชีพครั้งสุดทายของผูตายคืออะไร?
การเปดเผยความจริงที่เขียนในพระคัมภีรพระธรรมใหมปรากฏข้ึน

ในระหวางที่คริสตชนถูกอาณาจักรโรมันเบียดเบียน เหมือนกับวรรณกรรม
การเปดเผยความจริงของชาวยิว ซึ่งเปนบริบทท่ีกวาง การเปดเผยความจริง  
คริสตชนเปนจุดผานท่ีมุงไปยังจุดสิ้นสุดท่ีเรารูจัก เราพบคําทํานายเก่ียวกับ

การสิ้นสุดของเวลาในหลายแหง เชนในพระวรสารนักบุญมัทธิวบทท่ี 24 และ 

25 มาระโกบทท่ี 13 และจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาท้ังสองฉบับ 
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และหนังสอืววิรณทัง้เลม ขอความเหลาน้ีบอกเราวาพระครสิตเจาจะเสด็จกลบั

มาและจะทรงสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจาอยางสมบูรณ พระองคจะ

ทรงพิพากษามนุษยทุกคน ผูชอบธรรมท่ีตายไปแลวจะเขาไปมีสวนรวมใน

พระสิริรุงโรจนนิรันดรและชัยชนะของพระคริสตเจา ชัยชนะของผูชอบธรรม

จะเปนการกลับเปนขึ้นมาคร้ังสุดทายของผูตาย

เราสามารถไตรตรองใหเห็นถึงการกลับคืนชีพครั้งสุดทายของผูตาย

เมื่อพิจารณาถึงการสอนเร่ืองการสราง เรามักจะคิดถึงการสรางวาเปนบาง

อยางท่ีเกิดขึ้นเม่ือสิบกวาลานปที่ผานมา แตความเขาใจทางพระคัมภีรมอง

การสรางเปนการตอเนื่อง พระเจาทรงรักษาสิ่งสรางและเคลื่อนไปตามกาล

เวลาและเน้ือท่ีไปสูการบรรลุเปาหมายและความสมบูรณซึ่งเรายังไมเขาใจ

และยากท่ีจะจินตนาการได การกลับคืนชีพคร้ังสดุทายจากความตายมีความ

หมาย วาเรามนุษยถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการบรรลุเปาหมายและ

ความสมบูรณของสิ่งสราง พระเจาผูทรงสรางเราโดยทางบิดามารดาของ

เราและทรงเอาใจใสดแูลเราในทุกขณะของการดํารงอยูของเรา นอกจากน้ียงั

เปนการมีสวนรวมของเราในเวลาสดุทายน้ัน การกลับคนืพระชนมชพีของพระ
คริสตเจาเปนเปนการค้ําประกันของพระเจา ซึ่งพระวจนาตถนิรันดรผูทรงนํา

ทุกสิ่งไปสูชีวิต จะทรงทําใหเราฟนคืนชีพ พรอมกับสิ่งสรางอ่ืนๆ ไปสูความ

สมบูรณของเราในพระเจา

21. วิญญาณของเราจะไปไหนหลังจากความตาย และกอนการ  
 กลบัคืนชีพครั้งสุดทายจากความตาย?

นี่เปนคําถามท่ียาก ดวยเหตุผลสองประการ ประการแรก ความคิด

เรื่องวิญญาณท่ีไมตายจากการตายของรางกายเปนความคิดของชาวกรีก 
นักปรัชญาชาวกรีกท่ีมีความเชื่อในเรื่องมนุษยเปนอมตะ เปนความเขาใจวา
เปนการดํารงอยูฝายจิตซ่ึงเปนวิญญาณของบุคคลผูนั้น ชาวกรีกมิไดสนใจ
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แนวคิดเรื่องการรวมตัวกับรางกายเพราะเห็นวาเปนสิ่งที่ดอยกวาเรื่องจิต

วิญญาณ และเห็นวาความตายเปนการปลดปลอยครั้งสุดทายจากโลกทาง

กายภาพ การกลับคืนชีพของรางกายเปนการเปดเผยความจริงเรื่องความ

เชื่อของชาวฮีบรู ซึ่งคริสตชนในสมัยแรกเร่ิมยืนยันและเผยแพร เปนความ

เขาใจวาจุดจบสุดทายของเราในท่ีสุดก็รวมเขาดวยกันกับความเปนเราท้ัง

ครบ รวมทั้งทางกายภาพ จิตวิญญาณ ศีลธรรม สติปญญา และสิ่งที่สัมพันธ

กับตัวตนของเรา

นี่เปนคําถามที่ยากดวยเชนกัน เพราะเปนความเขาใจวาลักษณะของ

เวลา หนวยตางๆของนาฬกาและปฏิทินสามารถใชกับชีวิตหลังความตาย

ได เวลาเปนลักษณะหรือการสรางจิตสํานึกของมนุษย เราสามารถใชสิ่งนี้

จินตนาการวาชีวิตหลังความตายควรจะเปนอยางไร แตเราควรกระทําอยาง

ระมัดระวัง ดวยความตระหนักวาอาจจะใชไดในวิธีที่จํากัดเทาน้ัน ซึ่งก็นอย

มาก

จรงิๆแลว เราสามารถตอบคําถามทุกอยางน้ี คอืการมีสวนรวมในพันธ

สัญญาแหงความรักอันไมสิ้นสุดของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ 

ซึ่งจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเราตายและเขาสูธรรมล้ําลึกของพระเจา อยางไรก็ตาม 
จะยงัไมสมบรูณและเปนจรงิจนกวาสิง่สรางทัง้มวลจะไดรบัการฟนฟแูละรวม
กันใหมกับพระคริสตเจา การเปดเผยความจริงของการจบสิ้นของเวลาน้ีจะ
เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของส่ิงสราง ในฐานะท่ีเปนมนุษย 

ประสบการณสวนตัวของเรา การรวมกันของเรา การสรางทางกายภาพโดย

ทางรางกายของเรา การกลับคืนชีพคร้ังสุดทายจะทําใหเราสมบูรณเพราะจะ
เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงคร้ังสุดทายและการรวมตัวกันใหมของสิ่งสราง
ทั้งมวลอยางแทจริง รวมทั้งสิ่งที่ความเปนมนุษยของทุกคนมีประสบการณ
โดยทางรางกายและพรอมกับรางกาย
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การดํารงอยูของบุคคล

22. ฉันจะยังคงเปนฉันหลังจากตายไปแลวหรือ?
ใช ตามคําสอนของคริสตชนความสมบูรณของการมีชีวิตอยูของ

แตละบุคคล สําหรับทุกบุคคลมีความเปนหน่ึงเดียวและมีคุณคาในความรัก

ของพระเจา เรามีประสบการณหลังจากความตายอยางไรนั้น อยางไรก็ตาม 

อาจจะแตกตางกันมากจากประสบการณของการเปนอยูที่แยกจากการเปน

ตัวตนเองในชีวิตน้ี

คิดถึงการพัฒนาความรูสึกของการเปนตัวเองในชวงหลายปของการ

เติบโตของมนุษย ทารกเกิดใหมมีความรูสึกเปนตัวเองมาก ผูกพันกับความ

เปนตัวเองของมารดาหรือของผูดูแลในปฐมวัย ในขณะที่เด็กเติบโตขึ้น เขาจะ

คอยๆสรางความรูสึกเปนตัวเองในการเปนเอกเทศ ความรูสึกเปนตัวเองของ

เราจะคอยๆเติบโตข้ึนในขณะท่ีเราเปนผูใหญทางดานจิตใจ
ประสบการณมนุษยของการเปนบุคคลน้ันแตกตางกันเล็กนอยจาก

วัฒนธรรมหน่ึงสูอีกวัฒนธรรมหน่ึง ในโลกอุตสาหกรรมตะวันตกใหความ
สําคัญกับการเปนเอกเทศและความเปนอิสระอยางมาก ในหลายวัฒนธรรม
ของชาวตะวันออกและทางซีกโลกใต ใหความสําคัญมากกวาในเร่ืองของ

ความรูสึกที่สังกัดกลุมและเอกลักษณที่มีรวมกัน ดังนั้น  ถาแมในชีวิตนี้ความ

รูสึกของ “การเปนตัวฉัน” เปล่ียนแปลงไดจากชวงชีวิตหนึ่งไปอีกชวงชีวิต

หนึ่ง จากวัฒนธรรมหน่ึงไปอีกวัฒนธรรมหน่ึง เราอาจคาดหวังวาความรูสึก

เปนตัวเองของเรา “การเปนตัวฉัน” นั้นอาจจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิงในชีวิต

หลังความตาย



26          

คําถามที่แทจริงประการน้ีคือ ฉันมีความชัดเจนตอความรูสึกสวน

ตัวของการเปนตัวเองอยางไรเมื่อฉันเขาและอยูในธรรมลํ้าลึกของความเปน

นิรันดร ความไมรูจบ และความรักของพระเจาผูทรงสรางเราใหเปนเรา

อยูนี้? อาจเปนประสบการณที่แตกตางกันออกไป พระคัมภีรยืนยันทั้งการ

เปลี่ยนแปลงและความตอเน่ืองระหวางชีวิตในโลกนี้และที่จะตามมา “การ 

กลับคืนชีพของผูตายก็เชนเดียวกัน สิ่งที่หวานลงไปน้ันเนาเปอย แตสิ่งที่กลับ

คนืชีพนัน้ไมเนาเปอยอกี สิง่ทีห่วานลงไปนัน้ไมมเีกยีรต ิแตสิง่ทีก่ลบัคนืชพีนัน้

มีความรุงเรือง สิ่งที่หวานลงไปนั้นออนแอ แตสิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีอานุภาพ 

สิ่งที่หวานลงไปเปนรางกายตามธรรมชาติ แตสิ่งท่ีกลับคืนชีพเปนรางกายที่

มีพระจิตเจาเปนชีวิต” (1คร 15:42-44)

23. ฉันจะยังคงมีความทรงจําของฉันอยูหรือ?
ความทรงจําเปนความสมบูรณขั้นพื้นฐานของประสบการณการเปน

มนษุยของเรา อนัเปนบริบทของความใสใจตนเองของมนุษยและการเปนบุคคล 

โศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญของความเจ็บปวย เชน โรคอัลไซเมอร คือบุคคลนั้น

สญูเสียความทรงจําและความสามารถในการรักษาความจํา ความทรงจําเปน
ตัวยึดเกาะจิตสํานึกของมนุษย ปราศจากความสามารถในการจํา ความรูสึก
ถงึการเปนตวัเองเริม่หายไป สาํหรบัชาวฮบีรโูบราณส่ิงทีแ่ยทีส่ดุในแดนมรณา

คือการขาดความทรงจํา ผูตายลืมวาเขาเปนใคร และพระเจาทรงลืมพวกเขา
ดงันัน้ จงึดเูหมอืนวาความเชือ่ครสิตชนในเรือ่งการดาํรงอยูของบคุคล

หลังความตายรวมทั้งการคงอยูของความทรงจํา ยกเวนความไมตอเนื่อง

ระหวางการเปนตัวฉันในปจจุบันและฉันจะเปนอยางไรหลังจากตายไปแลว 

ความทรงจาํตองเปนมติใิหมของชวีติใหม อยางไรกต็าม วธิกีารของเหตุการณ

ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในชวีติบนโลกนีเ้ปนความทรงจาํซึง่หลงัจากความตายอาจจะ
แตกตางอยางมากจากการทํางานของหนวยความจําของชีวิตบนโลกนี้
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เชนเดียวกับความรูสึกของการเปนตัวเอง ดังนั้นบทบาทและพลังของ

เหตุการณตางๆท่ีจาํไดและมิตรภาพตางๆน้ันแตกตางกับชีวตินีเ้ลก็นอย สมอง

ตองโตเต็มที่จนถึงจุดหน่ึงเพื่อใหเด็กสามารถประมวลผลและรักษาความทรง

จําได บอยครั้งที่เราเรียก “ความทรงจํา” ในวัยเยาวของเราออกมา เราย่ิงมี

โอกาสมากข้ึนในการสรางสรรคประมวลเหตุการณตางๆท่ีผูอื่นบอกเราข้ึน

มาใหมที่มากมายดวยความรูสึกของตัวเอง เสริมแตงดวยการเลา และเชื่อม

ตอดวยความสามารถของเราเองท่ีตามมา

นอกจากน้ี สิง่ตางๆท่ีเกดิขึน้มาตลอดชีวติทีฝ่งไวในจิตใตสาํนกึของเรา 

หายไปในสายหมอกของการลืมหรือ? การหวนกลับไปคิดถึงเหตุการณตางๆ

ทีถ่กูเสรมิดวยความรูสกึของความยนิดี หรอืความหวาดกลวั หรอืความเศรา

โศกทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้จะทาํไดงายขึน้ และในบางคร้ังก็ยากทีจ่ะลมืได เมือ่เรา

รือ้ฟนความหลังคร้ังแลวคร้ังเลา ความทรงจําของเรามีหลายระดับของความ

รูสึก และหลายระดับข้ันของการตีความ

ดงันัน้ แมในชีวติน้ี ความทรงจํากเ็ปนส่ิงหน่ึงทีซ่บัซอนและลึกลบัทีส่ดุใน

ความเปนจรงิของมนษุย ความทรงจาํเปนส่ิงทีพ่วัพนักันอยางซบัซอนกบัเวลา
และสถานทีท่ีก่าํหนดประสบการณมนุษย ถาความตายเปนทางเขาสูความเปน

นิรันดร ก็ดูเหมือนวาเวลาและสถานท่ีจะยอมแพกับความเปนจริงในวงกวาง 

แตก็ดูเหมือนวาจะสมเหตุสมผลพอที่จะสันนิษฐานไดวา ความตอเนื่องของ

บุคคลท้ังกอนและหลังความตายตองเช่ือมโยงท่ีมีความคลายคลึงกันกับสิ่งที่
เรียกวา “ความทรงจํา”

24. เราสามารถเชื่อในเรื่องการเกิดใหมหรือ?
ในการใหความเคารพตอความศักดิ์สิทธิ์ของแตละบุคคล เทวศาสตร

คริสตชนและคําสอนของคาทอลิกไดตอตานความคิดเรื่องการเกิดใหมเรื่อย
มา ความคิดของคริสตชนน้ันยึดตามประวัติศาสตร ประสบการณของเราใน
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เรือ่งตัวเองน้ันบางอยางมีรากฐานและขอบเขตท่ีกาํหนดโดยเวลา สถานท่ี และ

วฒันธรรมท่ีเราอาศยัอยู เราพบปะกับพระเจาและพระหรรษทานของพระองค

โดยทางส่ิงที่เกิดขึ้นอยางเรียบงายในชีวิตของเรา เราตอบรับตอสถานการณ

ของชีวิตและตัดสินใจเพื่อชวยในการกําหนดลักษณะชีวิตของเรา พระเจา

ทรงเคารพตอการเลอืกของเราและทรงใหเกยีรตกิบัเอกลกัษณของแตละชีวติ

ความตายเปนกจิการสดุทายทีป่ดผนกึการตดัสนิใจและยนืยนัการเลอืก

ของเรา ตามการสอนของคริสตชน ความตายนําเราเขาไปอยูกบัพระเจาตลอด

นรินัดร หรอืไมอยูกบัพระองคตลอดนรินัดร ทัง้นีข้ึน้อยูกบัวาเราตอบสนองตอ

การเสนอของพระเจาดวยความรักและพระหรรษทานของพระองคอยางไรใน

ระหวางที่เรามีชีวิตอยู เราจะไมกลับมามีชีวิตมนุษยอีก แตเราไปหาพระเจา มี

ชีวิตและความชื่นชมยินดีกับความงดงามและความรักนิรันดรของพระองค

25. เราจะพบกับผูที่เรารักและเพื่อนๆที่ตายกอนเราหรือ?
ในบทขาพเจาเชื่อของคริสตชนยืนยันวาเราเชื่อใน “ความสัมพันธเปน

หนึ่งเดียวของผูศักดิ์สิทธ์ิ” ความสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกันน้ีเปนมิตรภาพท่ี 
ลํ้าลึกระหวางศรัทธาชนบนโลกน้ี ผูอยูในแดนชําระ และในสวรรค

ดังนั้น ความสัมพันธเปนสิ่งสําคัญ เปนมิติสําคัญของชีวิตหลังความ

ตาย เราสามารถคาดหวังที่จะแบงปนชีวิตนิรันดรกับผูที่เรารัก เหมือนกับ
ความรูสึกเปนตัวของเราเองและความทรงจําของเรา อยางไรก็ตาม ความ
สัมพันธของเราเปล่ียนแปลงและเติบโตข้ึนตลอดชีวิต ดังนั้น ธรรมชาติของ
ความสมัพนัธของเราในชวีติทีจ่ะมาถงึน้ันอาจจะแตกตางจากวธิทีีเ่รามคีวาม

สัมพันธกับผูอื่นในชีวิตนี้

มคีาํสอนครสิตชนทีส่าํคัญสองประการท่ีใหเราเหลียวดธูรรมชาติของ

ความสัมพันธในชีวิตนิรันดร ประการแรกคือ คําสอนคริสตชนเรื่องความรัก 
ธรรมชาติของพระเจาคือความรัก และถาความรักของเรามนุษยดํารงอยูใน
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ชีวิตของพระเจา(1 ยน 4:16) ดังนั้น หลังจากความตายความรักจึงตองเปน

รากฐานของการมีชีวิตในพระเจา ความรักจะแปรเปลี่ยนไปอยางไรในการ

ปรากฏอยูตอหนานรินัดรน้ันเราไมอาจจะรูได “ทานทีร่กัทัง้หลาย บดันีเ้ราเปน

บุตรของพระเจาแลว แตเราจะเปนอยางไรในอนาคตนั้นยังไมปรากฏชัดแจง 

เราตระหนักดีวา เมื่อพระองคทรงปรากฏ เราจะเปนเหมือนพระองค เพราะ

เราจะไดเห็นพระองคอยางท่ีพระองคทรงเปน” (1 ยน 3:2)

ประการท่ีสอง คําสอนคริสตชนเร่ืองความสัมพันธในชีวิตหลังความ

ตายวาจะไมเปนการผูกขาด “เมือ่มนุษยจะกลับคนืชีพ จะไมมกีารแตงงานเปน

สามีภรรยากันอกี แตเขาจะเปนเหมือนทูตสวรรค” (มธ 22:30) ความสามารถ

ของเราในชีวิตนี้ในเร่ืองความลึก ความถาวร และความมุงเนนเรื่องความรัก

นั้นมีขีดจํากัด การถูกจํากัดดวยเร่ืองเวลา กําลัง และความรับผิดชอบเปน

ตัวกําหนดรูปแบบความรักที่เราให หรือไดรับในชีวิตนี้ ถาเราแตงงาน เรา

ก็ไดมอบความเปนตัวของเราและจิตใจของเราสวนมากใหกับคูสมรส ถาเรา

มีบุตร ก็ยิ่งเรียกรองส่ิงเหลาน้ีจากเรามากย่ิงข้ึน มิตรสหาย เพื่อนรวมงาน 

และญาติๆเปนผูสรางวัฎจักรภายในกําหนดความสัมพันธของเราและดึงดูด

ในการกักเก็บไวของเรา มันเปนความทาทายท่ีจะรักษาสมดุลยของเราในการ
แยงชิงความตองการความรัก

ตามพระวาจาของพระเยซูเจา ขอจาํกัดเรื่องเวลาและระยะทาง ความ

มีชีวิตชีวาและพละกําลังโดยธรรมชาติของชีวิตนี้ ไมสามารใชกับชีวิตในภาย
หนา ความรักนรินัดรจะไมมขีดีจํากดั คริสตชนท่ีเลอืกดวยเหตุผลทางดานฝาย
จติทีจ่ะมีชวีติพรหมจรรยเปนสัญลักษณทีเ่ตอืนถึงชวีติทีไ่รขดีจาํกดัของความ

รัก มีความชื่นชมยินดีกับความสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกับผูศักดิ์สิทธิ์
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26. ฉันจะสามารถเฝาระวังและปกปองผูที่ฉันรักที่ชวยเหลือฉัน 
 ไดหรือไม?

จากการสอนเรือ่งความสมัพนัธเปนหนึง่เดยีวกบัผูศกัดิส์ทิธิน์ัน้มคีวาม

ชัดเจน วานอกจากความตายแลวความสัมพันธของเรากับผูที่เรามีความรัก

เปนพิเศษท่ีเราทิง้ไวเบือ้งหลงัแตยงัคงเปนสวนสาํคัญในชวีติของเราในพระเจา 

เมือ่เราตาย เรากาวขามขอจํากดัเรือ่งความรกัท่ีชวีตินีก้าํหนด การเกดิของเรา

ในชีวิตนิรันดรจะไมมีขอบเขตความรักท้ังดานคุณภาพและปริมาณ เพียงแค 

เมื่อเราเขาสูธรรมลํ้าลึกของพระเจาผูทรงเปนความรัก  ความรักของเราก็จะ

เปลี่ยนไป อยูเหนือความรักเอง  ความรักที่เรามีตอครอบครัวและเพื่อนๆลึก

และกวางเกินกวาทีเ่ราสามารถจินตนาการไดในชีวตินี ้ดงันัน้บรรดาผูทีเ่รารัก

ในขณะทีเ่รามชีวีติอยูในโลกนีเ้ปนผูไดรบัประโยชนจากการเปลีย่นแปลงนีข้อง

พระเจาในความสามารถของเราท่ีจะรัก

27. เราจะเรียนรูสิ่งใหมๆหลังจากตายไปแลวหรือ?
จากพระคัมภีรพระธรรมใหม ดูเหมือนวาจะเปนมิติชีวิตของเราใน 

พระคริสตเจา “ในเวลาน้ี เราเห็นพระเจาเพียงรางๆเหมือนเห็นในกระจกเงา 
แตเมือ่ถงึเวลานัน้เราจะเหน็พระองคเหมอืนพระองคทรงอยูตอหนาเรา เวลานี้ 
ขาพเจารูอยางไมสมบูรณ แตเมือ่ถงึเวลาน้ัน ขาพเจาจะรูแจงเหมือนท่ีพระองค

ทรงรูจักขาพเจา” (1 คร 13:12) นักบุญเปาโลไดใหความรูในเร่ืองชีวิตหลัง 

ความตาย เรามนษุยรูในแบบทีเ่ฉพาะเจาะจงมาก เรามใิชแคเก็บความรูเหมอืน
กบัธนาคารเกบ็ขอมลูจาํนวนมาก หรอืรูเหมอืนกบับรรดาสตัว ซึง่รูในชวงเวลา
นัน้ ความรูของเรามลีกัษณะทีข่ึน้อยูกบัประสบการณของความรูทีเ่รารู ความ
รูของเราเปนมติขิองความรูสกึในการเปนตวัเอง ความรูของเราถูกลอมกรอบ

และรับรูปแบบดวยบริบทของเวลา ประวัติศาสตร และความคาดหวัง

ความรูของมนุษยกอเกิดจากความรูสึกในการเปนตัวของตัวเอง เปน
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สิ่งสําคัญตอความรักของมนุษย เราไมสามารถรักในสิ่งที่เรากระทําโดยที่เรา

ไมรู ความรูเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับความรัก ถาเราตายเราเขาสูธรรมลํ้าลึก

ของพระเจาผูทรงเปนความรัก จากน้ันความสามารถของเราในเร่ืองความรู

ตองดําเนินตอไปหลังจากความตาย

เนือ่งจากธรรมชาตคิวามรูของมนุษยไมหยดุนิง่และเปลีย่นแปลง ดงันัน้

เราจึงสามารถกลาวไดวาเรายังคงเรียนรูตอไป อยางไรก็ตาม การเรียนรูของ

เราในโลกนี้ขึ้นอยูกับเวลา ชีววิทยา ประสบการณทางประสาทสัมผัส ความ

ทรงจํา การพบปะสังสรรค ภาษา และปฏิสัมพันธทางสังคม เราจะเรียนรูตอ

อยางไร เราจะใชความสามารถทีจ่ะรูของเราตอไปไดอยางไรในชวีติหนานัน้ไม

แนนอน แตขอความจากจดหมายถงึชาวโครนิธ ทีน่กับญุเปาโลกลาวนัน้ไดให

คาํแนะนําเกีย่วกบัธรรมชาติของความรูในชีวติหลงั ความตาย ซึง่จะผูกพนักบั

ความรูสึกการเปนตัวเองที่แตกตางกันอยางส้ินเชิง แตจะเปล่ียนไปตามความ

รูและความรักในวิธีของพระเจา

28. คําถามตางๆของฉันจะไดรับคําตอบหรือ?
จากคําตอบของขอ 27 เราสามารถตอบวาได แตเมื่อพิจารณาถึงเรื่อง

นี ้คาํถามคือวธิกีารไดรบัความรู วถิทีางปรัชญาท่ีเปนทีย่กยองตลอดมาหลาย

สมัยนั้น ถาเราอานนักปรัชญาเหลาน้ีอยางละเอียด เราจะพบวาบอยครั้งที่

ทานพยายามใหบรรดาศิษยของทานถามคําถามที่ดีกวา หรือถามคําถาม
พวกเขาในวิธีที่ดีกวา โสกราตีสไดใชวิธีการแบบน้ี เมื่อเราอายุมากขึ้นและมี
ความกาวหนาในชีวิตฝายจิตคําถามตางๆที่เราใช และวิธีการถามในเรื่องที่
คลายคลึงกันก็จะเปนผูใหญและมีความลึกซึ้งดวยพระหรรษทาน สิ่งเหลานี้

เปนการกระทําของพระจิตเจาในความคิดและในหัวใจของเรา เราเรยีนรูอยาง

ชาๆวาคาํถามท่ีสาํคัญจริงๆนัน้คืออะไร เราเรียนรูวธิกีารท่ีจะไมกอใหเกดิอคติ

ตอคําตอบท่ีพวกเขาคุนเคย การต้ังคําถามของเราเปนองคประกอบความรูของ
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เราในเชิงสรางสรรคมากข้ึน เปนวิธีการท่ีใหชีวิต

ดังนั้น ในชีวิตนิรันดรคําถามของเราจะไดรับคําตอบ อยางไรก็ตาม 

อาจเปนไดวากอนท่ีเราจะไดรับคําตอบเหลาน้ัน ทั้งคําถามท่ีเราถามและเรา

ถามอยางไรน้ัน จะไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิและเปล่ียนไปในแบบท่ีเราเองไม

สามารถจินตนาการได การเขาสูความเปนนิรันดรของเราอาจสงผลกระทบ

ตอจิตใจของเราเพื่อเตรียมเราสําหรับความรู “ดังที่เรารูอยางสมบูรณ”



ประการที่สอง
การพิพากษา
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การพิพากษาในพระคัมภีร

29. พระคัมภีรพระธรรมเดิมมีกลาวเรื่องการพิพากษาหรือ?
บอยคร้ัง ที่ชาวฮีบรูโบราณมีความเช่ือวาการดํารงอยูของพวกเขา

นั้นพระเจาทรงเปนผูตรวจสอบและวินิจฉัย พวกเขาไดรับกฎบัญญัติหรือ             

โตราห(ธรรมบัญญัติ) ซึ่งมีหลักเกณฑเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตในรูป

แบบที่เปนที่พอพระทัยพระเจา และปกปองความสัมพันธในพันธสัญญาเปน

พเิศษทีพ่วกเขาช่ืนชมยนิดใีนฐานะประชากรท่ีพระเจาทรงเลอืกสรรกฎบญัญตัิ

ในอกีแงหนึง่สาํหรบัพวกเขาคือการพิพากษา เพ่ือรักษาใหคงอยูในพนัธสญัญา

กับพระเจา การไมปฏิบัติตามเปนการสูญเสียความสัมพันธนั้น

ดังน้ันภาพลักษณของพระเจาในฐานะผูพิพากษาจึงปรากฏอยูบอย

ครั้ง (ตัวอยางเชน สดด 7:8 และ สดด 119) เมื่ออาณาจักรถูกตั้งขึ้นภายใต

การปกครองของกษัตริยดาวิด และกษัตริยซาโลมอน การพิพากษากลายเปน
สวนหนึง่ของความรับผิดชอบของกษัตริยทีก่ระทาํรวมกบัพระเจา กษตัรยิควร
ที่จะรักษาประชาชนใหมีความซื่อสัตยตอโตราห (ธรรมบัญญัติ) และควรที่

จะปกปองสมาชิกที่ออนแอในสังคม คือ คนยากจน แมหมาย เด็กๆ และชาว

ตางชาติทีอ่าศัยอยู บอยคร้ังท่ีกษัตริยของชาวอิสราเอลมิไดปฏบิตัติาม ดงัน้ัน 
พระเจาจึงทรงต้ังบรรดาประกาศกเพ่ือเตือนกษัตริยและประชาชนเรื่องการ
ตัดสิน เกณฑเหมือนเดิม คือการปฏิบัติตามกฎบัญญัติ และการดแูลรักษาคน
ที่ออนแอที่สุดในสังคม (อสย 1-3 และ ยรม 2)

ภายหลังมีวิวัฒนาการสองประการของศาสนายิวในความเขาใจเรื่อง

การพิพากษาของพระเจา การเปลี่ยนแปลงประการแรก คือคําถามที่เดนอยู
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ตลอดเลมในหนังสือโยบวา ถาพระเจาทรงเท่ียงตรง แลวทําไมผูคนท่ีปฏิบัติ

ความยุตธิรรมและปฏิบตัติามบทบัญญัตขิองพระเจาจงึตองประสบกับเคราะห

กรรมในชีวิตนี้ ในขณะที่คนอยุติธรรมม่ังคั่งขึ้น จําไววาเพียงแคการตอบแทน

สาํหรบัการกระทาํของคนคนหน่ึงเปนทีเ่ขาใจกนัวาเกดิขึน้ทีน่ีแ่ละตอนนีใ้นโลก

นี ้ความเช่ือในชีวติหลังความตายกําลังคอยๆพัฒนาข้ึน หนงัสอืโยบเปนความ

ทาทายสาํหรบัความเช่ือด้ังเดิมของชาวยิวในเรือ่งความเท่ียงธรรมของพระเจา

ความทาทายประการท่ีสอง ในจิตสํานึกของชาวยิวคือการบวนการ

การเปดเผยความจริงของพระเจา การเขียนเรื่องการเปดเผยความจริงของ

พระเจาหยิบยกความเปนไปไดของชีวิตหลังความตาย ของการตอบแทนหลัง 

ความตายสําหรับการกระทําดี หรือการกระทําผิดของผูนั้น ในวรรณกรรม

การเปดเผยความจริง การพิพากษากลายเปนกจิการสําคัญในเรือ่งนาท่ึงของ 

“วันสุดทาย” หรือ “สิ้นสุดกาลเวลา” หรือ “วันขององคพระผูเปนเจา” ตาม

การเรียกท่ีแตกตางกันออกไป ลําดับเหตุการณสุดทายเริ่มโผลเขามาในขอ

เขียนเหลาน้ี เชน การกลับคืนชีพของผูตาย การส้ินสุดของกาลเวลาและ

ประวัติศาสตรตามที่เรารูจัก และการแยกคนเที่ยงธรรมออกจากคนอธรรม

ตลอดนิรันดร (ดนล 7)
ดังนั้น ชวงเวลาของสาระสําคัญของการพิพากษาในพระคัมภีร

พระธรรมเดิม มีการพัฒนาขึ้นจากความซื่อสัตยตอกฎบัญญัติและบรรดา

ประกาศกในการเปดเผยความจริงเรื่องการพิพากษาสุดทายใน “วันขององค
พระผูเปนเจา” เม่ือถึงสิ้นสุดของกาลเวลา ในพระคัมภีรของชาวฮีบรูไมมีหลัก
ฐานชัดเจนในเรื่องของการพิพากษารายบุคคลที่เกิดขึ้นทันทีหลังความตาย 

ทุกสิ่งมุงเนนไปที่การพิพากษาเมื่อสิ้นสุดกาลเวลา อยางไรก็ตาม เราพบคํา

อธิบายบางสวนเก่ียวกับการพิพากษาของพระเจาที่ไมไดเปนแบบภาษาของ

การเปดเผยความจริงและสามารถเขาใจไดวาอางอิงถึงการพิพากษาในทันที
ที่ตาย (ปชญ 3-5)
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30. พระคัมภีรพระธรรมใหมเขาใจเร่ืองการพิพากษาอยางไร?
พระคัมภีรพระธรรมใหมเต็มไปดวยการอางถึงความคิดเรื่องการเผย

แสดงของการพิพากษาสุดทาย ซึ่งแทรกอยูในการเทศนสอนของพระเยซูเจา
(มธ 11:22-24; 12:41; 16:27; 19:28-29 มก 13:14-27 ลก 9:26; 10:14; 11:32; 
17:22-24,30-37; 21:25-28) บางท่ีขอความท่ีเดนทีส่ดุทีพ่ระเยซูเจาตรัสเรือ่ง
การพพิากษาครัง้สดุทายในพระวรสารนกับุญมทัธวิ บทที ่25 ซึง่ไดอธบิายถงึ
การแยกแกะออกจากแพะเมือ่สิน้สดุของกาลเวลา พระเยซเูจาทรงใชเกณฑการ
ตดัสนิจากความชอบธรรม มใิชตามกฎบญัญตั ิและบางทีเ่ราอาจจะถกูตดัสนิ
จากวิธีที่เราปฏิบัติตอพี่นองที่ตํ่าตอยของเราในชวงเวลาท่ีเรายังมีชีวิตอยู

ในพระวรสารนักบุญยอหนมีการพิพากษาแฝงอยู นักบุญยอหนย้ํา
วาการพิพากษาไดเกิดขึ้นแลว(ยน 5:24; 3:36; 3:18) การตอบสนองตอสาร
ของของพระเยซูเจาคือการตัดสินของเรา ถาเรายอมรับสารของพระเยซูเจา 
และเชื่อในพระองค เราก็ไดรับความรอดพนแลว ถาเราปฏิเสธพระองค เราก็
สูญเสียไปแลว (ยน 3:19) สถานการณการตัดสินท่ีนี่และบัดนี้ สะทอนถึงแนว
โนมโดยรวมในการเขียนของนักบุญยอหน เพื่อเนนถึงอันตรภาพของพระเจา 
กลาวคือ การครอบคลุมไปท่ัวของพระเจา ความรักทีม่อียูในโลก นกับญุยอหน
ทําใหความคิดเรื่องการพิพากษาทันทีนี้ออนลงดวยการเตือนวา พระเยซูเจา
ทรงเสด็จมามิใชเพื่อตัดสินลงโทษ แตเพ่ือชวยใหรอดพน (ยน 3:17; 12:47) 
ดังน้ัน พระเจาทรงประทับอยูและทรงกระทําอยูในชีวิตของเรา ทรงเรียกเรา
อยูตลอดเวลาใหมามีสวนในชีวิตพระเจา เรายังคงตัดสินตัวเราเองอยางตอ
เน่ืองดวยการที่เราตอบรับหรือปฏิเสธการเช้ือเชิญนี้ของพระเจา

ประเด็นสําคัญในจดหมายของนักบุญเปาโล คือเราจะไมถูกพระเจา
ตัดสินวาเราไดปฏิบัติตามกฎบัญญัติหรือไมอยางไร แตเราจะถูกตัดสินดวย
ความเชือ่ของเราในพระเจา(รม 3:21-4:25) โดยเฉพาะอยางยิง่ เราจะถกูตดัสนิ
จากการตอบรับความเชือ่ของเราในพระบุคคลและสารของพระเยซูเจา ผูทรง
เปนพระเจาผูทรงประทับทามกลางเรา(รม 5 และ กท 3:25-29)
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การพิพากษารายบุคคล

31. พระคัมภีรพระธรรมใหมกลาวถึงวาเราจะถูกพิพากษาทันที 
 หลังจากที่เราตายหรือ?

พระคัมภรีพระธรรมใหมบอกเปนนัยถงึความเปนไปไดของการพิพากษา

รายบุคคลเกิดขึน้ทนัทหีลงัจากบุคคลน้ันตาย ซึง่มีบอกเปนนยัอยูในอปุมาของ

พระเยซูเจาเร่ืองเศรษฐีกบัลาซารัส เศรษฐถีกูตัดสนิเมือ่เขาตาย และพบวาเขา
มีความผิดที่ละเลยลาซารัสคนยากจนในขณะท่ีมีชีวิตอยู ไมมีการอางถึงตอน

สุดทาย การเปดเผยความจริงเรื่องการพิพากษาในอุปมานี้

นอกจากน้ียงัมกีารอางถึงการพิพากษาในพระคัมภรีพระธรรมใหมเลม

อื่นๆอีก แตไมเจาะจงในเรื่องการเปดเผยความจริงในแบบของการพิพากษา

สุดทาย(รม 14:10-12; 2 คร 5:10; ฮบ 9:27-28) อยางไรก็ตาม ยังไมมีคํา
สอนท่ีชัดเจนในพระคัมภีรพระธรรมใหมเร่ืองการพิพากษารายบุคคลหลัง
จากความตาย

32. ถาการพิพากษารายบุคคลไมไดมีสอนอยางชัดเจนใน
 พระคัมภีรพระธรรมใหม แลวการสอนนี้มาจากไหน?

คริสตชนในสองสามศตวรรษแรกไดเริ่มตระหนักวาพระเยซูเจาอาจ
มิไดเสด็จกลับมาในเร็วๆนี้  มีคําถามมากมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับวา เกิดอะไรขึ้น

กับผูตายในเวลาหลังจากท่ีเขาเสียชีวิตแลวและกอนการพิพากษาสุดทาย เรา

สามารถดูสิ่งที่บอกเปนนัยใหกับคําถามนี้แมในจดหมายของนักบุญเปาโลถึง
ชาวเธสะโลนิกา(1 ธส 4:13-18 ประมาณ ค.ศ. 51) นักบุญเปาโลใหความ
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มั่นใจกับชาวเธสะโลนิกาวา ผูที่ตายแลวจะไมดอยโอกาสเมื่อองคพระผูเปน

เจาจะเสด็จกลับมา แตพวกเขาจะกลับเปนขึ้นมาจากความตายและจะมีชีวิต

อยูกับองคพระคริสตเจา

ตลอดหลายศตวรรษที่ผานมา มีความคิดเห็นทางดานเทววิทยาเกี่ยว

กบัสิง่ท่ีเกดิขึน้กบัเราหลงัความตายกอนจะสิน้โลก นกัเทววทิยาบางทานไดให

ขอเสนอแนะวาวิญญาณ “หลับ” ในระหวางเวลาน้ี ในป 1336 หลังจากหลาย

ศตวรรษจากการไตรตรองของบรรดานักเทววิทยา สมเด็จพระสันตะปาปา 

เบเนดิกต ที่ 12 ทรงเขียนสรุปสิ่งที่พระองคคิดวาเปนความคิดที่ดีที่สุดของ

คําถามนี้ชื่อวา “Benedictus Deus” และสอนสิ่งที่คาทอลิกยังคงเรียนอยูใน

ปจจุบัน วา หลังจากความตายเราแตละคนจะถูกพิพากษาและเขาสูสวรรค 

ลงนรก หรือแดนชําระทันที เราไมตองรอจนกวาจะสิ้นโลกและการพิพากษา

คร้ังสุดทายเพื่อจะอยูกับพระเจา ทานนักบุญเปาโลไตรตรองความนึกคิดนี้

เมื่อทานเขียน “ขาพเจาปรารถนาจะพนจากชีวิตน้ีไปเพื่ออยูกับพระคริสตเจา 

ซึ่งจะเปนการดีกวามาก”(ฟป 1:23) 

พระศาสนจักรออรโธดอกตะวันออกไมถืออยางชัดเจน และการสอนที่
ไมคลุมเครือในเรื่องการพิพากษารายบุคคลในทันที พวกเขาจะหลีกเลี่ยงคําชี้

แจงใดๆที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องน้ี และสถานะของวิญญาณหลังความตายกอน

การพิพากษาสุดทายเมื่อสิ้นสุดกาลเวลา

33. การพิพากษาหลังจากความตายเปนเหมือนการสอบสวน  
 หรือ?

ภาพพจนมากมายของหลายศาสนาในเรื่องของการพิพากษาของ

พระเจา แมแตพระเยซเูจาเมือ่พระองคทรงอธบิายถงึการพพิากษาครัง้สดุทาย 
ทรงใชภาพบุตรแหงมนุษยเปนผูพิพากษาเปนประธานในการตัดสิน(มธ 25) 
อยางไรก็ตาม เราตองจําไววาการใชภาพลักษณเปนตวัอยางท่ีอธบิายไดดกีวา
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การอธิบายดวยตัวอักษร

ในความเปนจริง ภาพลักษณทีเ่ปนตวัอยางเหลานีม้ไิดยบัย้ังความครบ

ถวนของความหมายในเร่ืองการพิพากษาของพระเจาในพระคัมภีรพระธรรม

เดมิ และพระคัมภรีพระธรรมใหม การพิจารณาท่ีเก่ียวของกับการนําเสนอและ

การทบทวนพยานหลักฐาน ตามดวยการพบความรูสึกผิดหรือความบริสุทธ์ิ 

ในความหมายของพระคัมภีร การพิพากษาเปนการคนพบภายในมากกวา

การดาํเนนิการภายนอกในหองพจิารณาคด ีพระเยซเูจาตรสัถงึการพพิากษา

ในพระวรสารนกับุญมัทธวิ บทที ่25 วา ทัง้คนดแีละคนชัว่ประหลาดใจในการ

พิพากษา พวกเขามิไดตระหนักถึงพฤติกรรมของพวกเขาในชีวิตนี้ มันไมได

ขึ้นอยูกับความลมเหลวในการแยกแยะระหวางส่ิงถูกและส่ิงผิด แตเปนวาใน

ระหวางการพิพากษาสิ่งที่เกี่ยวของและความหมายของการกระทําของพวก

เขาจะกลายเปนสิ่งที่ประจักษแกพวกเขาในมุมมองของพระเจา

การพิพากษาเปนประสบการณของการเปดเผยความจริงและการ

ยอมรับ มีความกระจางแจงภายในโดยท่ีความสําคัญอยางลึกซ้ึงที่สุดและผล

ที่ตามมาจากการเลือกของเราจะถูกโยนลงในความเปล่ียนแปลงอยางส้ินเชิง 
ผูตองขังที่ถูกตัดสินวากระทําผิดหลายคนรายงานสิ่งที่คลายคลึงกับความ

เขาใจเร่ืองการพิพากษาน้ี พวกเขารายงานวาระหวางเดือนหรือปที่มีชีวิตอยู

นั้นพวกเขากักขังความจริงที่อยูลึกๆและความหมายของสิ่งที่พวกเขากระทํา
ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอยางชาๆ และทาทายพวกเขาใหมีความรับผิดชอบในสิ่ง
ที่กระทํา กระบวนการในการตัดสินใชเวลานาน

ทานนกับุญยอหนเนนยํา้วา การพพิากษาเปนกระบวนการทีต่อเนือ่ง ที่

เริม่ตนเมือ่เราพบกับพระเยซูเจาและพระวรสารของพระองคเปนครัง้แรก ซึง่ได

รบัความชวยเหลืออยางตอเน่ืองจากพระจิตเจาท่ีอยูในเรา (1 ยน 4:13-16) ใน
ขณะท่ีเราตายเมื่อเราเขาสูการปรากฏตัวของพระเจา ความรักของพระเจาที่
ชุมชื่นในชีวิตของเรา ดวยความแทจริงของแสงแหงนิรันดรที่สองใหเห็นถึง
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สิ่งที่เราไดกระทําหรือไมไดกระทํา เรากําลังเผชิญกับความแทจริงของตัวเรา

เอง ประวัติสวนตัว การตอบรับของเราตอการประทับอยูของพระเจาและพระ

อานุภาพของพระองคในชวีติของเรา การปองกันและการปฏเิสธ ความสบัสน

และความไมรูที่ตองยืนอยูระหวางตัวเราเองและความซื่อสัตยทั้งครบถูกเผา

ไหมดวยแสงของพระเจา เรากําลังเผชิญกับส่ิงที่เราเปน หรือสิ่งที่เราเปนจาก

การเลือกของเราเอง

34. ฉันจะไดถูกตัดสินในเรื่องอะไร?
บนทางเลอืกอยางอสิระทีเ่ราเลอืก พระเจามิใชเหมือนกบัอยัการสงูสดุ

ที่พยายามจะใชกลวิธีจับเรา พระเจาทรงเคารพน้ําใจอิสระของเรา ทรงทราบ

วาการเลอืกของมนษุยสวนมากจะเปนเร่ืองซบัซอน มคีวามตัง้ใจหลายสายใย

ทีพ่นักนัอยู หลายระดบัของผลกระทบ ระดบัของความตระหนักมากมาย บอย

ครัง้ทีต่วัเราเองทีม่คีวามสบัสนในเรือ่งแรงจงูใจของเราเอง ดงัทีผู่เขยีนหนงัสอื

ปรีชาญาณกลาววา “ขาพเจาเปนคนออนแอ จะมีชีวิตอยูไมนาน ขาดความรู

ในพระวินิจฉัยและบทบัญญัติตางๆ”(ปชญ 9:5) พระเจาทรงรูจักเราดีกวาที่

เรารูจกัตวัเอง “ขาแตพระยาหเวห แมขาพเจายงัไมทนัพดูอะไร พระองคกท็รง

ทราบแลว”(สดด 139:1-18)

ดังนั้น การพิพากษาของพระเจามิใชขาว-ดําท่ีคํานึงถึงพฤติกรรม
ภายนอกเทานั้น พระเจาทรงทอดพระเนตรเขาไปในหัวใจของมนุษย และทรง
เห็นความคลุมเครือทั้งหมด หรือเราอาจจะพูดวาการพิพากษาของพระเจา

เปนการเช้ือเชิญเราใหมองเขาไปในหัวใจของตนเอง เพื่อใหอภัยตัวเราเองใน

ความออนแอที่นําเราใหตกอยูในบาป ดวยพระอานุภาพของพระหรรษทาน 

เราสามารถทีจ่ะมองเหน็อยางชดัเจนถงึความตัง้ใจของเรา เพือ่ทีจ่ะรูจกัอยาง
เต็มเปยมดังที่พระเจาทรงรู
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35. มีเรื่องตลกมากมายที่เลาเรื่องนักบุญเปโตรจะมาพบกับเราที่ 
 ประตูสวรรค ทานจะมีสวนในการพิพากษาฉันหรือไม?

ภาพลักษณดังกลาวนั้นงดงาม แตทั้งหมดนี้ลวนเปนจินตนาการที่คิด

ขึ้นมา อยางไรก็ตาม มีเหตุผลเทววิทยาท่ีในการคิดถึงนักบุญเปโตรในฐานะผู

เกี่ยวของกับการพิพากษา ในพระวรสารนักบุญมัทธิว 16:18-19 พระเยซูเจา

ตรัสวา “ทานคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา... 

เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให” นักบุญเปโตร ในฐานะหัวหนาของ

พระศาสนจักร สัญลักษณของพระราชอํานาจท่ีพระศาสนจักรมีในเร่ือง

การพิพากษาพฤติกรรมของมนุษย โดยเฉพาะพฤติกรรมของสมาชิกของ

พระศาสนจักร

พระศาสนจักรปฏิบัติบทบาทในการพิพากษา มิใชในฐานะพระ

สันตะปาปาหรือพระสงฆที่อยูระหวางเรากับพระเจาดวยการแยงชิงบทบาท

ของพระเจา หรือการแทนที่การพิพากษาในความรับผิดชอบการตรวจสอบ

ความตั้งใจและแรงจูงใจภายใน อยางไรก็ตาม พระศาสนจักรมีบทบาทของ

ตนในการสอนวิธีการตรวจสอบความตั้งใจของเราและวิธีการคิดของเรา

เกี่ยวกับศีลธรรม ที่เรียกวา “การหลอหลอมมโนธรรม” ชุมชนของผูมีความ
เชื่อ ประโยชนจากการไตรตรองของนักเทววิทยา และชาวบานทั่วไป ไดมอบ
ปรีชาญาณอันยอดเยี่ยมใหกับเราในการเผชิญหนาทั้งโดยสวนตัวและสวน

รวมเพื่อที่จะเขาใจตัวเองและแรงจูงใจของเรา และเลือกกระทําสิ่งที่ถูกตอง
ในสถานการณเฉพาะน้ันๆ พระศาสนจักร “ตัดสิน” พฤติกรรมในความหมาย
นี้ เปนผูชวยในการแยกแยะสิ่งถูกหรือสิ่งผิดในสิ่งที่เรากระทําหรือมิไดกระทํา

การเปรียบเทียบวานักบุญเปโตรยนือยูทีป่ระตสูวรรค นัน้เปนการเตอืน

เราวาศลีธรรมตามประเพณ ีคริสตชนไมใชเรือ่งสวนตวัระหวางเรากบัพระเจา

เทานั้น แตเปนการพยายามและคนหาของชุมชนเพื่อจะแยกแยะวิธีที่ดีที่สุดใน
การตอบรับพันธสัญญาแหงความรักของพระเจาที่มีตอเราและตอโลก
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36. การเปนทุกขถึงบาปในนาทีสุดทายกอนตายจริงๆ แลวมี
ประโยชนตอการพิพากษาฉันหรือ?

บทแสดงความทุกขเปนการยอมรับถึงการเปนคนบาปของผูสวดบท

นี้ และเปนการภาวนาเพื่อขอการใหอภัย แนนอนวา พระเจาทรงเคารพและ

ตอบรับการริเริ่มนี้ แมจะภาวนาดวยความกลัว เวนแตวาเปนการกระทําแหง

การหลอกลวงท้ังหมด และพระเจาเทาน้ันทีท่รงทราบ ในนาทีสดุทายบทแสดง

ความทุกขอาจจะเปยมดวยความหวังและคําสัญญา

อยางไรก็ตาม พึงจําไววา ในส่ิงที่กลาวไปแลวถึงเรื่องการพิพากษาใน

คาํถาม ขอ 33  บทแสดงความทุกข ไมทาํใหการเผชิญหนากบัตนเองและการ

ทบทวนความคิดของตนเองในการพิพากษาท่ีเกี่ยวของกันโดยธรรมชาติหาย

ไป กลาวคือ บทแสดงความทุกขมิไดยกเลิกการทบทวนบาปที่กระทําไปแลว 

และการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการพิพากษารายบุคคล และการเห็นคุณคาของ

ความสําคัญ และขอบเขตของผลท่ีตามมา
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แดนชําระ

37. แดนชําระคืออะไร?
แดนชําระเปนการสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก วาผูทีเ่ปนคนดีโดย

ทัว่ไปทีต่ายแลวอาจจะไมไปสวรรคในทันทีและเขาอยูในความเปนหนึง่เดยีวกับ

พระเจา มีสองเหตุผลในการเล่ือนเวลาออกไป คือ บาปเบา ที่ยังไมไดรับการ

อภยั หรอืทีแ่มบคุคลยอมรับได หรือ บาปหนัก แมยอมรบัไดและไดรบัการอภัย

แลว แตผลทีต่ามมายงัไมไดรบัการชดเชยดวยการเปนทกุขถงึบาปบางประการ 

ประสบการณการใหอภยัไดรบัมาโดยผานทางศลีศกัดิส์ทิธิแ์หงการคนืด ีหรอื

สิ่งคลายศีลอื่นๆ หรือจากการวอนขอสวนบุคคลตอพระเจา

แดนชําระ เปนสภาพของการชําระลางบาปและผลของบาปกอนท่ี

จะเขาไปชื่นชมยินดีใน “บรมสุขทัศน” และเขาอยูรวมกับพระเจาอยางอยาง
สมบูรณ  (คําถามขอ 100)

38. แดนชําระเปนสถานท่ีหรือ?
แดนชําระไมใชสถานท่ี ถาเราเขาใจวิญญาณไมใชวตัถ ุความคิดทีด่กีวา

เรือ่งแดนชาํระคอืเปนสถานะของความเปนอยู เราไดกลาวถึงความยากลาํบาก
ในการใชลักษณะของเวลาและสถานท่ีสําหรับชีวิตหลังความตาย(คําถามท่ี 
21) แดนชําระไมใช “สถานท่ี” ซึ่งวิญญาณ “ไป” โดยใช “เวลา” มากหรือนอย 

เหมือนกับการชันสูตรศพของเรือนจํา แมหลายคนจะจินตนาการวาเปนแบบ

นั้นและจิตรกรรมฝาผนังในยุคกลางจํานวนมากเปนแบบนั้น
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แดนชําระคอนขางจะเปนวธิทีีเ่ทววิทยาคาทอลิกพยายามท่ีจะคาดหวัง

กบัขอเทจ็จรงิทีว่าพวกเราสวนมากมไิดตายแบบเปนนกับญุหรอืมรณสกัข ีเรา

นําความไมสมบูรณและขอบกพรองไปกับเรา ถาการเลือกของมนุษยนับจาก

บางสิง่บางอยาง ดงันัน้เราตองรบัผลทีต่ามมาใหเหมาะกบัระดบัทีแ่ตกตางกนั

ของความบาปและความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราปดชีวิตของเราลง

บอยคร้ังท่ีเราไดยินผูคนพูดถึงชวงเวลาและสถานการณที่มีความยาก

ลําบากในชีวิตของพวกเขาวาเปนเหมือน “แดนชําระในโลกนี้” มีปรีชาญาณ

อยูในคําพูดนี้ ความทุกขยากของเราในชีวิตน้ีไมสามารชําระลางหรือทําให
เราบริสุทธิ์ในหลายๆดาน การเอาใจใสของเราตอผูอื่นอยางจริงจัง แรงจูงใจ

ของเรามีความชัดเจน ความเสียใจของเรานําไปสูการแกไข ความอดทนของ

เราเติบโตขึ้น ความเห็นแกผูอื่นของเราขยายมากข้ึน อคติของเราละลายหาย

ไป ถาเราดําเนินชีวิตในชีวิตน้ีดวยกรณีเหลาน้ีของการพัฒนาฝายจิตอยางไม

สนใจ แดนชําระเปนวิธีทางเทววิทยาท่ีจะบอกวากระบวนการจะเปนอยางไร

หลังความตาย

39. แดนชําระเกี่ยวของกับความทุกขทรมานหรือ?
เปนสิ่งที่ไดรับการสอนมาแตดั้งเดิม ความทุกขทรมานจะเปนอยางไร

หลังจากวิญญาณออกจากรางกายเราน้ันเราไมรูอยางแทจริง แตมีการใช

ภาพออกมาเปนไฟ ซึง่เปนสสารทีท่าํใหเกดิความเจบ็ปวดแตกท็าํใหเกดิความ
บริสุทธิ์ อยางไรก็ตาม ไฟเปนอีกภาพลักษณหนึ่งที่เราใชเพื่อไตรตรองในสิ่งที่
อยูไกลโพน 

อาจจะเปนประโยชนที่จะคิดถึงกระบวนการของการพิพากษาท่ีอยาง

นอยสวนหน่ึงของแดนชาํระทีว่ญิญาณไดรบัหลงัจากความตาย เราทกุคนตาง

รูวายากแคไหน โดยแทจริงแลวเปนความเจ็บปวดและความอับอายท่ีละเอียด 
สามารถยอมรับตัวเองหรือผูอื่นในส่ิงบกพรอง การติดยาเสพติด การกระทํา
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ชั่วอยางเปดเผยท่ีเราไดกระทํา กระบวนการของการสํารวจตนเองและการ

สองสวางภายในมีสวนเกี่ยวของกับการพิพากษารายบุคคล อาจจะเปนการ

ชําระลางท่ีเจ็บปวดของวิญญาณ และย่ิงยากลําบากมากข้ึนสําหรับผูที่ตอง

เผชิญมาก และนอยลงสําหรับผูที่พยายามใชพระหรรษทานเพื่อเติบโตในการ

รูจักตนเองในชีวิตน้ี

 ตลอดเวลาหลาย ปนักเทววิทยาบางคนไดระบุวาความเจ็บปวด

ในแดนชําระ วาเปนการท่ีวิญญาณถูกเผาไหมดวยความปรารถนาท่ีจะพบ 

พระเจา บาป หรือ ผลท่ีตามมาของบาป ทําใหวิญญาณอยูหางไกลจากความ

เปนหนึ่งเดียวกับพระเจาชั่วคราว ทุกขทรมานกับความเจ็บปวดท่ีแยกจาก

พระองค เหมือนกับจากคนรัก นี่เปนอีกวิธีหนึ่งในการคิดถึงเรื่องแดนชําระ

40. ในพระคัมภีรมีกลาวถึงแดนชําระหรือ?
ไมชดัเจนนัก มีขอความท่ีเปนที่นิยมในหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 2 “เขา

สั่งใหถวายเคร่ืองบูชาชดเชยบาปของผูตาย เพื่อจะไดพนจากบาป” (2 มคบ 

12:45) ขอความน้ีสามารถใชโตแยงความคิดเรื่องแดนชําระ แตในบริบทเดิม

หมายถึงขอเท็จจริงที่วาทหารชาวยิวจํานวนมากท่ีตายจากการปกปองบาน
เมืองของตนจากซีเรยีกรีก ถกูพบวาทีห่ลมุศพของพวกเขามีรปูเทพธิดาของคน

ตางศาสนาอยู ไมมกีารอางองิอืน่ๆเร่ืองแดนชําระในพระคัมภรีพระธรรมเดิม

คําวา “แดนชําระ” ก็ไมปรากฏในพระคัมภีรพระธรรมใหมเชนกัน 
อยางไรก็ตาม มีบางขอความท่ีชี้ใหเห็นถึงเรื่องการใหอภัยบาปท่ีไดรับหลัง 
ความตาย(มธ 12:32; 2 ทธ 1:18) ประสิทธิภาพและความสําคัญของการ
สวดภาวนาสําหรับผู ตายปรากฏในสมัยคริสตชนแรกเร่ิม นักเทววิทยา

ไดเขียนคําถามเกี่ยวกับสถานะของผูตายกอนที่พระคริสตเจาจะทรงเสด็จ

มาคร้ังสุดทายอยางเขมขนมากข้ึน นักบุญออกัสติน ในศตวรรษท่ี 5 เขา

ใจวาคริสตชนสวดภาวนาอุทิศใหกับผูตาย(ดูบทเทศนของทาน 172.2.2) 
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คาํสอนพระศาสนจกัรคาทอลกิในสมยักลาง สงัคายนาทีเ่มอืงลอีองส กาํหนด

เร่ืองแดนชําระไวอยางชัดเจน (ป 1254 และอีกคร้ังในป 1274) และที่เมือง

ฟลอเรนซ (ป 1438) สังคายนาท่ีเมืองเตรนท (ป 1545-1563) ไดปกปองการ

สอนเรือ่งแดนชาํระเพือ่ตอตานการปฏริปูของโปรเตสแตนท ซึง่โดยทัว่ไปแลว

ไดยกเลิกเรื่องแดนชําระ เพราะหลักฐานในพระคัมภีรนั้นออนมาก

41. เราสามารถชวยวิญญาณในแดนชําระดวยการสวดภาวนา 
 หรือ?

มีประเพณีอันยาวนานในการระลึกถึงผูตายในคําภาวนา และวอนขอ
พระเจาทรงใหอภัยบาปของพวกเขา และขอใหทรงรับพวกเขาไวในพระสิริ
รุงโรจนของพระเจา ขอความจากหนงัสอืมคัคาบ ีฉบับที ่2 ทีก่ลาวไวในคาํถาม
ขอที ่40 มกัถกูอางถงึในเรือ่งน้ี ในขณะทีค่วามคดิเรือ่งแดนชาํระไดรบัพืน้ทาง
เทวศาสตรในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก จึงกลายเปนเรื่องธรรมดาที่เชื่อม
โยงการสวดภาวนากับการ “ลดเวลาการอยู” ในแดนชําระสําหรับผูทีไ่ดรบัผล
การสวดภาวนาให ในขณะที่การระลึกถึงผูที่ตายกอนเราในความเชื่อเปนสิ่ง
ดีและนารัก ตองระมัดระวังวา เมื่อคิดถึงเรื่องแดนชําระเราตองไมคิดถึงเรื่อง
ของเวลาตามที่เรารูจัก

42. พระคุณการุณยคืออะไร?
พระคุณการุณยเปนการแทนหรือการชดเชย พระศาสนจักรใชสิทธิ

พเิศษเพ่ือการอภิบาล  ไดเคยสอนวาการสวดภาวนาบางอยางจะเทียบเทากบั
วัน เดือน หรือปของการถือศีลอดอาหารและการใชโทษบาป ดังนั้นแทนที่จะ
ถือศีลอดอาหาร 40 วันเพื่อเปนการใชโทษบาปสําหรับบาปสวนตัว พระสงฆ
ผูฟงแกบาปสามารถใหทาํกจิใชโทษบาปดวยการสวดภาวนา  หรอืใหสวดบท
ภาวนาบางบท การสวดบทภาวนาบางบทอาจจะม ี“คณุคา” หรอืเทยีบเทากับ
การอดอาหารเปนเวลา 40 วัน
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พระศาสนจักรไดใชระบบน้ีดวยเหตุผลเพ่ือความดีในการอภิบาล ใน

ความพยายามอยางแรงกลาทีจ่ะปฏริปูพระศาสนจกัร สงัคม และกาํจดัความ

รายแรงของบาป หนงัสอืการใชโทษบาปในตนสมยักลางไดมกีารพฒันาระบบ

ทีซ่บัซอนของการใชโทษบาปทีค่อนขางรนุแรงทีก่ลายเปนสิง่ทีเ่ปนไปไมสาํหรบั

ผูรบัศลีอภยับาปท่ีจะกระทํา ดงัน้ัน พระศาสนจักรจงึใหพระคุณการณุยและลด

การใชโทษบาปเพื่อทําใหเกิดความเปนไปไดที่จะกระทํา พระคุณการุณยเหลา

นีถ้กูนาํมาประยกุตใชกบัการสวดภาวนาเพ่ือผูตาย หลงัจากนัน้กม็คีวามเขาใจ

วาสามารถ “หกัลบ” จาก”เวลา” ของวญิญาณทีอ่ยูในแดนชําระ อยางไรกต็าม 

วธิกีารดงักลาวเปนการแนะนําทีผ่ดิพลาดจากลักษณะเดิมของพระคุณการณุย 

และทําใหเกิดคําถามทางเทววิทยาอยางมากมาย

ในป 1476 เมือ่สมเด็จพระสันตะปาปาซิกตสู ที ่4 ตองการเงินเพ่ือสราง

มหาวิหารนักบญุเปโตร ทีก่รงุโรม พระองคจงึทรงประชุมครัง้แรกเร่ืองพระคุณ

การณุยสาํหรับวญิญาณในแดนชาํระเพือ่ใหพวกเขา “ไดรบัการชาํระในทนัท”ี 

เพือ่แลกเปลีย่นกบัการบรจิาคเงนิในการสรางมหาวหิารนกับญุเปโตรหลงัใหม 

การสวดบทภาวนาบางบท และเงินที่ถวายในจํานวนที่ระบุจะ “รับประกัน” 

วิญญาณในแดนชําระใหไดเขาสูสวรรค แมวาจะพยายามแกไขและทําความ
เขาใจในเรื่องนี้ การใชในทางท่ีผิดในการ “ขายพระคุณการุณย” แพรกระจาย

อยางรวดเร็ว และชวยเรงรัดใหเกิดการปฏิรูปของโปรเตสแตนท

กรุงโรมไดระบุไวตั้งแตป 1840 วาการสวดภาวนาสําหรับผูตาย แมมี
การระบุไวเรื่อง “พระคุณการุณยบริบูรณ” แตทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับพระเมตตา
ของพระเจามากกวาความพยายามของมนุษยซึ่งเรา “ไมสามารถแทรกแซง

ธรรมลํ้าลึกนี้ได”
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43. ทุกคริสตจักรสอนเรื่องแดนชําระหรือ?
ไม ไมมปีรากฏเร่ืองแดนชําระอยูในหลักคาํสอนเร่ืองความเช่ือในจารีต

ประเพณขีองออรโธดอกซ หรอืแมนกิายโปรเตสแตนท ในปจจุบนัเรือ่งการสอน

สอนวาเปนหัวขอที่จําเปนของความเช่ือ มารติน ลูเธอร ตอตานการสอนน้ี

อยางชัดเจน ถอืวาเราไดรบัความรอดพนจากการถวายบูชาของพระคริสตเจา

แตเพยีงผูเดยีวเทานัน้ ไมตองการความทกุขทรมานอืน่ใดอกี หรอืการทดแทน

ความผิดใดอีกเพื่อที่จะเขาอยูรวมเปนหน่ึงเดียวกับพระเจา

44. มีบางคนไดไปสวรรคโดยตรง โดยไมตองทนทุกขทรมานใน 
 แดนชําระหรือ?

บรรดามรณสักขี เพราะความเช่ือที่พวกทานมีจึงทําใหเขาใจเสมอ

มาวาจะเขาสูสวรรคในทันที เพราะพวกทานเต็มใจพลีชีพเพื่อพระคริสตเจา

นอกจากน้ียังมีบุคคลท่ีเปนแบบอยางทางความเช่ือและศีลธรรมท่ีตายเพ่ือ

ประโยชนของศีลศักด์ิสทิธิต์างๆท่ีไดคดิวาไดเขาสูพระสิรริุงโรจนของพระเจา

ในทันทีที่ตาย

45. จะเกดิอะไรกับผูที่ฆาตัวตาย?
บรรดาผูที่ฆาตัวตายเพราะความส้ินหวังหรือความหดหูโดยใชความ

ตายเพื่อจบความทุกขทรมานนั้น เราไมสามารถตัดสินพวกเขา และแนนอน
วาความรักของพระเจาทรงรูถึงความลึกของความเจ็บปวดของพวกเขา 
ดังนั้น ในขณะท่ีพระศาสนจักรรักษาจุดประสงคของความผิดทางศีลธรรม

ในเร่ืองนี้ เราจําเปนตองจําไววาพระยุติธรรมของพระเจานั้นมีพระเมตตาอยู

เสมอ และคนเหลานัน้ทีไ่ดรบัความทกุขทรมานอยางมากความรกัของพระเจา

ทรงมจีดุมุงหมายพเิศษสาํหรบัพวกเขา เราอาจจะบอกไดวาแดนชาํระของเขา
นั้นเกิดขึ้นแลวในโลกนี้
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46. จะเกิดอะไรกับผูทีต่ายอยางส้ินหวัง ไมมคีวามหวังในชีวติหลัง 
 ความตาย ถงึแมพวกเขาเหลานัน้จะเปนบคุคลทีม่ชีวีติทีด่?ี

อีกคร้ังหน่ึงท่ีเราไมสามารถทราบไดวาพระเจาทรงมีพระประสงคสิ่ง

ใดในกรณีตางๆ บางทีแดนชําระสําหรับบคุคลเหลาน้ีเกีย่วของกับการเปดเผย

ความจริงอยางนาพิศวง และการรับรูในภายหลังเพื่อความดีของเราเอง และ

สิ่งท่ีพระเจาแหงความรักทรงเตรียมไวใหเรา

47. จะเกิดอะไรกับผูที่ตายโดยปราศจากงานศพและการฝงศพ 
 แบบคาทอลิก?

ดังที่กลาวไวแลวในคําถามขอ 17 การถวายพิธีบูชามิสซาแหงการ 

กลบัคนืชพี การใหบรกิารดานอืน่ๆ และการสวดภาวนาสาํหรบัผูตายเปนการ

เฉลิมฉลองความเช่ือในพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพเพ่ือประโยชน

ของผูตาย แนนอนวาพระเจาทรงสดับฟงคําภาวนาของเราท่ีภาวนาสําหรับผู

ตายและเพ่ือประโยชนของพวกเขา อยางไรก็ตาม ความรกัและพระเมตตาของ

พระเจานั้นไมมีขอบเขตตอพิธีทางโลกหรือคําวอนขอของเรา บรรดาผูที่ตาย
โดยปราศจากงานศพและการฝงศพแบบคาทอลิกที่ไมใชเกิดจากการละเลย

ในทางหนึ่งนั้นเขายังเปนท่ีโปรดปรานของพระเจา
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อันตรภพ  (Limbo)

48. อันตรภพคืออะไร?
เปนความคิดทางเทววิทยาที่โผลขึ้นมาครั้งแรกในราวศตวรรษที่ 5 

ระหวางการการโตแยงของนกับญุออกสัติน กบั เปลาจอิสุ พระสงฆชาวองักฤษ 

ในสมัยนั้นสันนิษฐานวาทารกที่ยังไมไดรับศีลลางบาปจะถูกปฏิเสธไมใหเขา

สูความรุงโรจนของเมืองสวรรค เพราะพวกเขาไมไดรับพระหรรษทานโดย

ทางศีลลางบาป แตพวกเขาก็ไมอาจถูกสงไปอยูในนรก จากการโตเถียงของ

เปลาจีอุส เนื่องจากพวกเขาไมไดทําบาปสวนตัว ดังนั้นเขาจึงสรางชั้นของ

อันตรภพ ขึ้น เพื่ออธิบายถึงสถานะของผูบริสุทธิ์ที่ยังไมไดรับศีลลางบาป ซึ่ง

ยังไมเคยไดรับความช่ืนชมยินดีในการเปนหน่ึงเดียวกับพระเจา แตจะอยูใน

สภาพแหงความสุขตามธรรมชาติ แนวคิดเรื่องอันตรภพไมพบวามีกลาวไว

ในพระคัมภีร หรือในขอเขียนของคริสตชนในศตวรรษกอนหนานี้
เรื่องอันตรภพน้ีบรรดานักเทววิทยาไดมีการกลาวถึงและโตเถียงกัน

เรื่อยมาเปนเวลาหลายศตวรรษ คําถามเหลาน้ีเกิดขึ้นเพื่อใหทราบวาเด็กๆท่ี

เสยีชวีติเหลานีไ้ดรบัความทกุขทรมานในอนัตรภพหรอืไม เหมอืนกบัวญิญาณ
ในแดนชําระ หรือวาพวกเขามีความสุขอยางแทจริง และถาใช ธรรมชาติของ
ความสุขของพวกเขาคืออะไร ที่นาสนใจคือ พระศาสนจักรไมเคยสอนเร่ือง

อันตรภพวาเปนขอคําสอนดานความเชื่อ และนักเทววิทยาหลายคนมองวา

เปนความผิดพลาดทางเทวศาสตร

นาเสียดาย ที่สภาวการณทางการอภิบาลและการสอนคําสอน ทําให
อนัตรภพถกูสอนราวกบัวาเปนขอคาํสอนอยางเปนทางการของพระศาสนจกัร 
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ซึง่นาํไปสคูวามเปนทกุขอนัไมจาํเปนใหกบับิดา-มารดาและครอบครวัของผูที่

จากไป ในหลายประเทศเด็กๆที่ยังไมไดรับศีลลางบาปไมไดรับอนุญาตใหฝง

อยูในสุสานคาทอลิก

ยงัมีความเขาใจเรือ่งอนัตรภพอกีประการหนึง่ ซึง่พบอยูในขอเขยีนของ

บรรดาปตาจารยของพระศาสนจกัร เปนสถานทีซ่ึง่ผูชอบธรรมและผูศกัดิส์ทิธิ์

ทีไ่ดสิน้ชวีติกอนท่ีพระคริสตเจาจะทรงบังเกดิมาท่ีรอคอยการไถกูของพระองค 

ซึง่ดเูหมือนเก่ียวของกับแนวคิดของชาวยิวในเร่ืองแดนมรณา Sheol (ดคูาํถาม

ขอ 2 และขอ 64)หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพ ในรูปแบบทางเทววิทยา 

พระคริสตเจาทรงเสด็จไปเย่ียมวิญญาณเหลานี้ในอัตรภพ และทรงนําพวก

เขาข้ึนไปอยูในความรุงโรจนของสวรรคกับพระองค

49. พระศาสนจักรคาทอลิกยังคงเชื่อเรื่องอันตรภพหรือ?
ดังที่ไดกลาวแลวในคําถามขอ 48 วาไมมีความเชื่อหรือการสอน

อยางเปนทางการเกี่ยวกับอันตรภพวาเปนขอคําสอนดานความเชื่อของ

พระศาสนจักรคาทอลิก คําน้ีไมมีกลาวไวในคําสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิก ทีจ่ดัพมิพเมือ่ ป ค.ศ. 1994 หนงัสอืคาํสอน บนัทกึไววาเราควรปลอย

ใหเด็กที่สิ้นใจไปโดยที่ยังไมไดรับศีลลางบาปอยูในพระเมตตาและความรัก

ของพระเจา ไววางใจในพระพรอันย่ิงใหญของพระองความีหนทางแหงความ
รอดสําหรับเด็กๆที่สิ้นใจโดยปราศจากศีลลางบาป (CCC 1261) นอกจากนี้ 
พระศาสนจักรยังปกปองทารกในครรภทุกชีวิตในฐานะเปนมนุษยที่เปนสิ่ง
ลํา้คาสาํหรับพระเจา จงึดูเหมอืนวาจะไมสอดคลองกนัในความคดิวาพวกเขา

จะถกูนําไปอยูในอนัตรภพ ถาพวกเขายังไมไดรบัศลีลางบาป และดวยเหตนุีจ้งึ

ถูกกีดกันไมใหเขารวมเปนหน่ึงเดียวกับพระเจาตลอดนิรันดร

นอกจากน้ียงัเปนท่ีนาสังเกตวาทามกลางพิธฝีงศพตางๆในจารีตโรมัน 
มีบทภาวนาเฉพาะ และ บทอานจากพระคัมภีรที่กําหนดใหใชในพิธีมิสซา
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ปลงศพ “สําหรับเด็กที่ตายโดยไมไดรับศีลลางบาป” บทภาวนาเหลานี้เพื่อ

บรรเทาทุกขบิดามารดาเพื่อใหพวกเขาทราบวาเด็กที่พวกเขาเศราเสียใจถึง

นั้น “บัดนี้ไดรับมอบไวในความรักของทานแลว”

นกัเทววิทยาบางทาน ตองการอธิบายถึงความคิดเร่ืองอันตรภพตอไป

ในการไตรตรองถึงชะตาชีวิตของเด็กท่ียังไมไดรับศีลลางบาป แตความรูสึก

โดยทั่วไปของสัตบุรุษคือเปนความคิดที่ไมดีตั้งแตเริ่มแลว

50. เกิดอะไรข้ึนกับทารกในครรภหรือทารกที่เสียชีวิตตั้งแตยัง 
 เล็ก? พวกเขายังคงอยูในขั้นตอนของการพัฒนาหรือ?

บางทีในการตอบคําถามน้ีวธิทีีด่ทีีส่ดุคอืเร่ิมจากจดหมายนักบญุ ยอหน 

“ทานที่รักทั้งหลาย บัดน้ีเราเปนบุตรของพระเจาแลว แตเราจะเปนอยางไรใน

อนาคตนั้นยังไมปรากฏชัดแจง เราตระหนักดีวา เมื่อพระองคทรงปรากฏ เรา

จะเปนเหมือนพระองค เพราะเราจะไดเห็นพระองคอยางที่พระองคทรงเปน”   

(1 ยน 3:2) ความเชื่อ คริสตชนและการสอนของคาทอลิก เรียกรองใหเรา

เคารพชีวิตมนุษยที่หอหุมอยูในความออนโยนของมดลูก หรือทารกท่ีออนแอ 
ชวีติมนษุยในทุกขัน้ตอนเปนสิง่มคีาสําหรบัพระเจา ตลอดเวลาหลายศตวรรษที่

นกัเทวศาสตรไดมขีอเสนอแนะวาทารกทีต่ายกอนท่ีจะเกดิมา หรอืตายในขณะ

ที่ยังเปนทารก หรือตายกอนวัยท่ีจะรูจักเหตุผลถึงศักยภาพของความรูหรือ
ความรักแบบมนุษย พระเจาไดทรงนําพวกเขาไปสูความช่ืนชมยินดอียางเปยม
ลนในสวรรค พวกเขาจะไดรับการพิพากษาอยางพิเศษเปนประสบการณของ
การเปดเผยความจริงและการยอมรับที่เตรียมพวกเขาใหเปนเหมือนพระเจา 

และไดเห็นและรูจักพระเจาอยางสมบูรณ ดังที่พระเจาทรงรูจักพวกเขา
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51. เกิดอะไรขึ้นกับผูที่มิไดเปนคริสตชน?
พระศาสนจักรสอนวาศีลลางบาปเปนวิธีปรกติและจําเปนสําหรับ

คริสตชนในการเขาสู ธรรมลํ้าลึกของการกลับคืนพระชนมชีพของพระ

คริสตเจา อยางไรก็ตาม ผูที่ไมเคยไดยินเร่ืองพระคริสตเจา ไมเขาใจสาร

ของพระวรสาร แนนอนวาพวกเขาไมไดอยูนอกเหนือความรักและพระหรรษ

ทานของพระเจา ผูที่แสวงหาความจริงและผูที่ดําเนินชีวิตตามพระประสงค

ของพระเจาตามท่ีพวกเขาเขาใจจะถูกตัดสินตามท่ีพวกเขาดําเนินชีวิต          

นักเทววิทยาคาทอลิกเรียกวาเปน “การรับศีลลางบาปดวยความปรารถนา”    

ซึ่งเปนวิธีการทางเทววิทยาท่ีจะบอกวาถาบุคคลเหลานั้นรูถึงความสําคัญ

ของศีลลางบาป พวกเขาจะขอรับ ผูเตรียมตัวเปนคริสตชนที่เตรียมรับ

ศีลลางบาป ที่สิ้นใจกอนไดรับศีลศักด์ิสิทธิ์ก็ไดรับความรอดพนดวยความ

ปรารถนาของพวกเขาท่ีจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์(CCC 1259-1260)
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การสิ้นโลกและการพิพากษาสุดทาย

52. เราสามารถทราบไดหรือไมวาการสิ้นโลกจะมาถึงเม่ือใด?
สิง่ท่ีพระเยซเูจาทรงตอบคาํถามนีค้อื “สวนเร่ืองวนัและเวลานัน้ไมมใีคร

รูเลย ทัง้บรรดาทูตสวรรคและแมแตพระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค
เดียวเทานั้น” (มธ 24;36; มก 13:32; 1ธส 5:1-2) ตลอดเวลาหลายศตวรรษ
ที่ผูคนไดละเลยการตักเตือนของพระเยซูเจาถึงกลาวทํานายเรื่องการสิ้นโลก
และการพพิากษาสดุทาย และพยายามรวบรวมพยานหลกัฐานจากพระคมัภีร 
กิจกรรมดังกลาวอยูในระดับที่รุนแรงตลอดเวลาเปนศตวรรษหรือสหัสวรรษ 
หรือเมือ่เหตกุารณตางๆในโลกทาํใหสถานการณของเราดเูหมอืนจะไมแนนอน 
พระคมัภรีเองนัน้โดยทัว่ไปแลวมคีวามสนใจในเร่ืองการยนืยนัความหมายทาง
ประวัติศาสตรมากกวาการทํานายถึงจุดจบของโลก

53. พระเยซูเจาตรสัถึงเร่ืองการส้ินโลกและการเสด็จกลับมาครั้ง 
 ที่สองของพระองคหรือ?

พระเยซูเจาตรัส โดยเฉพาะในพระวรสาร มัทธิว 24 มาระโก 13 และ
ลูกา 21 บทเหลาน้ีนําเสนอการเทศนสอนของพระเยซูเจาที่เต็มไปดวยการ
เปดเผยความจริง ใน มาระโก 13 พระเยซูเจาตรัสถึงการทําลายพระวิหารที่
กรุงเยรูซาเล็ม และในทันทีก็นํากลับเขาสูการเสด็จกลับมาของพระองค หรือ 
การเสดจ็กลบัมาของพระครสิตเจา (parousia) ภาษากรกีหมายความวา “การ
มีอยู” หรือ “การมาถึง”

ในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 24 ยังเนนเกี่ยวกับการทําลายพระ

วหิาร แตเปนคาํเตอืนทางเทวศาสตรถงึความไมแนนอนของโลกนีม้ากกวา และ
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การเสดจ็กลบัมาของพระครสิตเจาเมือ่สิน้สดุของกาลเวลา จาํไดวาชาวโรมนั
ทําลายพระวิหารในปค.ศ. 70 บรรดาคริสตชนสมัยแรกเริ่มหลายคนเปนชาว
ยิว พวกเขาไดรับผลกระทบจากเหตุการณหายนะท่ีเกิดขึ้นในประวัติศาสตร
ของชาวยิว พวกเขามองยอนกลับไปและคนหาคําอธิบายการเทศนสอนของ
พระเยซูเจาพยายามท่ีจะเขาใจวาเกิดอะไรข้ึน

ในพระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 21 พระเยซูเจาตรัสถึงการทําลาย
ไมเฉพาะแตเพียงพระวิหารเทานั้น แตกรุงเยรูซาเล็มทั้งเมืองก็จะถูกทําลาย
เพราะการปฏเิสธพระเยซเูจา นกับุญลูกาชีใ้หเห็นวาหลงัจากกรงุเยรซูาเลม็ถูก
ทาํลาย บรรดาครสิตชนจะออกไปท่ัวโลกเพ่ือเทศนสอนพระวรสารและเตรยีม

มนุษยชาติเพื่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจา

54. บรรดาคริสตชนรุนแรกคาดวาพระเยซูเจาจะทรงเสด็จกลับ 
 มาในไมชาหรือ?

ใช ในพระวรสารนักบุญมาระโก ซึ่งเขียนในราวป ค.ศ. 65-70 เรามี
หลกัฐานวาบรรดาครสิตชนรุนแรกมคีวามหวงัอยางเตม็เปยม วาพระเยซเูจา
จะเสด็จกลับมาในชวงชีวิตของพวกเขา ในความเปนจริง ไมนานหลังจาก      
พระวิหารถูกทําลาย ความหวังในการใกลกลับมาของพระเยซูเจายังพบใน
จดหมายถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับท่ี 1 บทท่ี 4:13-18 นกับญุเปาโลเขียนจดหมาย
ฉบับแรกในราวป ค.ศ. 51 เพื่อปลอบโยนผูมีความเชื่อที่สูญเสียผูที่ตนรัก ทาน
ใหความม่ันใจกับพวกเขาวาบุคคลอันเปนที่รักที่จากไปจะไมเสียเปรียบจาก
ความตาย แตจะฟนขึ้นมาจากความตายเขารวมกับญาติมิตรผูมีชีวิตในการ
ตอนรับพระเยซูเจาเมื่อพระองคเสด็จกลับมา

ความคาดหวังอยางรอนใจเร่ืองการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจานี ้ยงั
พบในจดุสงูสดุของหนงัสือวิวรณซึง่ไดยํา้ในคาํสญัญาของพระเยซเูจา “เราจะ
มาทันท”ี (วว 22:7,20) และการตอบรับดวยความช่ืนชมยนิดขีองผูมคีวามเช่ือ
วา “อาเมน ขาแตพระเยซู องคพระผูเปนเจา เชิญเสด็จมาเถิด” (วว 22:20)
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อยางไรก็ตาม เมื่อเวลาผานไป ชนรุนตอมาของคริสตชนแรกเร่ิมนั้น 
เริ่มตระหนักวาการเสด็จกลับมาคร้ังที่สองของพระคริสตเจา หรือการเสด็จ
กลบัมาของพระคริสตเจา (parousia)จะไมเกดิขึน้ในเร็วๆน้ี ความสํานกึทีก่าํลงั
ตระหนักนี้สะทอนอยูในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 24 และลูกา บทที่ 21 
ซึง่เราไดกลาวถึงแลวในคําถามขอ 53 ในพระวรสารบทเหลานี ้การเสด็จกลับ
มาของพระเยซเูจาไมใชสิง่ทีค่าดหวงัวาจะเกดิขึน้ทนัทหีลงัจากพระวหิารหรอื
กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย อยางไรก็ตาม เหตุการณที่เปนความพินาศเหลานี้
ทําหนาที่เปนเหมือนการเตือนทางเทววิทยาถึงการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสอง
ของพระองค

ในจดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับท่ีสอง บทที่ 3 เราไดรับความ
ชัดเจนจากการไตรตรองทางเทววิทยาในเร่ืองความลาชาของการเสด็จ
กลับมาอีกคร้ังของพระเยซูเจาท่ีเปนความกังวลของคริสตชนรุนที่สองและ
สาม ผูเขียนไดเตือนผูอานของทานวา “สําหรับองคพระผูเปนเจา เพียงหนึ่ง
วันก็เหมือนกับหน่ึงพันป และหน่ึงพันปก็เหมือนกับหน่ึงวัน องคพระผูเปน
เจามิไดทรงรีรอท่ีจะปฏิบัติตามพระสัญญาดังท่ีบางคนคิด แตพระองคทรง
อดกล้ันตอทานท้ังหลาย ไมทรงประสงคใหผูใดตองพินาศ แตทรงประสงค
ใหทุกคนกลับใจ เปลี่ยนวิถีชีวิต”(1 ปต 3:8-9) ขอความน้ีเนนความคิดที่วา
เวลาเปนหมวดหมูของมนุษยซึ่งจะใชกับพระเจาอยางท่ีมนุษยใชไมได และ
เราควรมุงสู สิ่งที่สอดคลองกับชีวิตของเราคือความรักของพระเจาและ
พระหรรษทานของพระองค

บรรดาคริสตชนยังคงรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
พระเยซูเจาเม่ือสิ้นสุดกาลเวลา ถึงแมความคาดหวังของเราจะไมเกิดขึ้น
ทันทีสําหรับบรรดาผูมีความเชื่อรุ นแรกๆ ความเชื่อของเราในการเสด็จ
กลับมาของพระองค ที่เราเฉลิมฉลองเปนพิเศษในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระคริสตเจา ชวยใหเราเปดกวางและคาดหวังถึงการประทับอยู และ
พระอานุภาพของพระเจาในโลกของเรา
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55. หนังสือวิวรณใหคําอธิบายเกี่ยวกับการสิ้นโลกหรือ?
ไมเชิงนกั หนงัสอืววิรณจรงิๆแลวมคีาํอธบิายทีช่ดัเจนถงึความทกุขและ

ความวุนวายทัว่โลก (ววิรณ บทที ่6, 8 และ 9) เราสามารถเขาใจขอความเหลา

นี้ไดดีขึ้นเมื่อเราเขาใจหนังสือวิวรณวาเขียนเพ่ืออะไรและเพ่ือใคร

ในระหวางศตวรรษแรก บรรดาครสิตชนไดรบัความทกุขทรมานอยาง

มากจากการเบียดเบียนของจักรพรรดิเนโร(ค.ศ. 54-68) และจักรพรรดิโด

มีเซียน(ค.ศ. 81-96) การกระทําของจักรวาลและสัญลักษณที่โดดเดนหลาย

อยางในหนังสอืวิวรณเปนการกลาวอยางแอบแฝงถึงสถานการณทีเ่จบ็ปวดน้ี 

ตามที่ถูกกลุมผูขมเหงกระทํา บรรดาคริสตชนกลุมแรกพูดและเขียนเรื่องราว

ความทุกขทรมานของพวกเขาและความหวังในการไดรับการปลดปลอยของ

พวกเขาเปนรหัสลับและภาษาสัญลักษณ ความลับตองไดรับการปกปองเพ่ือ

ไมใหเกิดการถูกเบียดเบียนและการตอบโตมากขึ้น ดังนั้น เรื่องการลมสลาย

ของสวรรคและแผนดินโลกที่เร่ิมถูกทําลายเปนความทุกขทรมานของผูคนที่

ครํ่าครวญเพื่อสังคมจะไดกลับดาน เพ่ือใหผูที่เบียดเบียนขมเหงพวกเขาตก

จากตําแหนงของอํานาจและการปกครองเหนือพวกเขา
หนังสือวิวรณใชสัญลักษณหลายอยางที่ใชในหนังสือดาเนียล หนังสือ

ดาเนียลเขียนเมื่อ 4 ศตวรรษกอน ค.ศ เพื่อใหกําลังใจและบรรเทาใจชาวยิว

ในระหวางท่ีพวกเขาถูกกษัตริยอันทิโอคัส เอปฟาเนส ฆาอยางไรความปราณี
เปนจาํนวนมาก ภาษาสวนใหญเกีย่วกบั “เวลาในยคุสดุทาย”  และ “โลกใหมที่
จะมาถงึ” จะตองเขาใจในบรบิทของประวตัศิาสตรทีเ่ขยีนหนงัสอืดาเนยีลและ
หนังสือวิวรณ สวนของพระคัมภีรเหลาน้ี ทั้งพระคัมภีรฮีบรู   (ดาเนียล) และ

พระคัมภีรคริสตชน(วิวรณ) แสดงความปรารถนาอันแรงกลาของผูถูกกดขี่

ขมเหงเพ่ือจะไดเหน็การปฏิวตัเิปล่ียนแปลง ทีเ่ริม่ตนมาจากพระเจา เพือ่ความ

ทุกขยากของพวกเขาจะไดจบลงและฟนฟูความยุติธรรม
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56. ถาเชนน้ันหนังสือวิวรณมีสวนเกี่ยวของกับการสิ้นโลกและ 
 การพิพากษาสุดทายหรือ?

บริบททางประวัติศาสตรดั้งเดิมของหนังสือวิวรณ(ไดอธิบายไวใน

คาํถามขอ 55) ไมไดหมายความวาสวนหนึง่ของพระคมัภรีนีไ้มมสีวนเกีย่วของ

กับการสิ้นสุดของกาลเวลาและการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระคริสตเจา 

เหตุการณของความรุนแรงและการทําลายลางที่เกิดกับชุมชนคริสตชนใน

ทองถิ่นที่อยูภายใตการปกครองของกรุงโรมกลายเปนโอกาสสําหรับสะทอน

ทางบทกวีและสัญลักษณเกี่ยวกับจุดจบและจุดประสงคทางประวัติศาสตร 

ไมวาสถานการณของเรา หรือ สภาพการณของโลกนี้จะเปนอยางไร หนังสือ

ววิรณเตอืนเราวากาํลงัมุงสูสิง่สรางใหม “แลวขาพเจาเหน็ฟาใหมและแผนดนิ

ใหม” (วว 21:1)

หนังสือวิวรณออกมาในทามกลางเสียงรองของชุมชนคริสตชนท่ีถูก

เบียดเบียน แตก็เปนสิ่งที่เตือนคริสตชนทุกคนอยางหนักแนนวา “เราไมมีนคร

ถาวรอยูที่นี่” (ฮบ 13:14) และที่นั่นพระคริสตเจาจะเสด็จกลับมาเพื่อ “ทํา

ทุกสิ่งข้ึนใหม” (วว 21:5) ในแงของหนังสือวิวรณ เปนหนังสือเลมสุดทายใน
พระคัมภีรพระธรรมใหม เริ่มตั้งแตหนังสือปฐมกาลหนังสือเลมแรกในพระ

คัมภีร บอกเลาเรื่อราวของการสราง จะสมบูรณ พระคริสตเจา พระวาจา

ของพระเจา ผูทรงแสดงพระองคในสิ่งสราง และโดยทางทุกสิ่งที่ถูกสราง

ขึ้นมา และจะทรงนําทุกสิ่งไปยังจุดสิ้นสุดที่ดีที่สุดของพวกเขาในพระเจา 
พระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพตรัสวา “เราคือ อัลฟาและโอเมกา... 
เปนปฐมเหตุและอวสาน... เปนเบื้องตนและบ้ันปลาย”(วว 1:8, 21:6, 22:12)

การยดึตดิเกนิควรของหนังสอืววิรณในเร่ืองสญัลกัษณทีแ่ปลกๆและชุด

ตวัเลขท่ีซํา้ๆกนั(เลขส่ี เลขเจ็ด เลขสิบสอง และเลขย่ีสบิสี)่ การศึกษาขอความ

อยางละเอียดถี่ถวนของรหัสลับและขอความที่ซอนอยูเพื่อตีความเหตุการณ
ปจจุบันอาจกอใหเกิดการเคลื่อนไหวเปนพัน ๆ ป อยางไรก็ตาม สิ่งตางๆ



59          

เหลานี้ เพียงเราดึงความสนใจของเราจากความทาทายท่ีแทจริงของหนังสือ

วิวรณ คงอยูกับการเปดกวางใหกับพระอานุภาพของการชวยใหรอดพนของ

พระเจาในประวัติศาสตร แมในชวงเวลาท่ีเลวราย และมีความทุกขยากอยาง

สาหสั และดาํเนนิชวีติคริสตชนก็จะชวยทําใหโลกนีม้คีวามยุตธิรรมและความ

สงบมากขึน้ ในขณะทีเ่รากาํลงัเดนิทางไปสูการบรรลถุงึเปาหมายของสิง่สราง

ตามพระประสงคของพระเจา ดังน้ัน ในความหมายน้ีหนังสือวิวรณนี้มีสวน

เกี่ยวของกับจุดจบและจุดประสงคของประวัติศาสตร

57. ใครหรืออะไรที่เปน “ผูเปนปฏิปกษตอพระคริสต” และ   
 “สัตวราย”?

คําวาผูเปนปฏิปกษตอพระคริสตมีอยูในจดหมายนักบุญยอหน ฉบับที่ 

1และ 2 เทานั้น ขอความเหลานี้ดูเหมือนวาจะอางถึงบุคคลหรือกลุมบุคคล

ที่หลอกลวงเรื่องพระคริสตเจา หรือสอนสิ่งที่ตอตานพระองค หรือตอตาน

พระศาสนจักร (1ยน 2:18,22; 4:3, 2ยน 7) ในหนังสือวิวรณมิไดใชคําวา

ผู เปนปฏิปกษตอพระคริสต แตดูเหมือนวาศัตรูของพระคริสตและของ
พระศาสนจักรใชคําวา “สัตวราย” (วว 13:1 และ 19:19) และ “นครบาบิโลน” 

(วว 17:18) ภาพลักษณอันไมพึงประสงคสองอยางนี้ดูเหมือนจะเปนการอาง

โดยตรงถึงจักรพรรดิโรมันหรือจักรวรรดิโรมัน
ดังนั้น ในบริบทด้ังเดิมของพระคัมภีร ศัตรูของพระคริสตเจาและของ

พระศาสนจักรคือผูสอนที่หลอกลวงขมขูชุมชนผูมีความเชื่อจากความคิดที่
ผิดๆของพวกเขา(ผูเปนปฏิปกษตอพระคริสต) หรือการถูกเบียดเบียนขมเหง

ภายนอกจากผูคุกคาม เชนการจองจําและการฆาบรรดาสัตบุรุษ(สัตวราย)

ตลอดหลายศตวรรษท่ีผานมาความคิดเรือ่งผูเปนปฏิปกษตอพระคริสต
ถูกใช(หรือนําไปใชในทางผิด)เพ่ือทําลายช่ือเสียงคนนอกรีต ยังทําหนาที่เปน
เครื่องหมายเฉพาะของผูที่มีความเหี้ยมโหดและความโหดรายของผูปลุก
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ปนฝูงชนในประวัติสาสตร เชน ฮิตเลอร สตาลิน หรือ พรพต ไมใชกลาวถึง

ซาตาน หรือหมายถึงผูที่คาดเดาวากระทําชั่วอยางท่ีสุดซึ่งจะเปนภัยตอโลก

จนกวาจะสิ้นโลก

ภาพของสตัวรายทีโ่ผลออกมาจากพระคมัภรีนัน้เปนเครือ่งเตอืนอยาง

หนกัแนนวาบรรดาคริสตชนและมนุษยผูมนีํา้ใจดทีกุคนตองจัดการและตอตาน

กับผูที่มีความเห็นแกตัวและผูที่เปนอุปสรรคที่จะสรางหายนะใหกับโลก การ

ตอสูระหวางผูมีความเชื่อในพระเจากับผูกระทําความชั่วซึ่งจะดําเนินตอไป

จนกวาจะจบสิ้นเมื่อความช่ัวถูกเอาชนะไดในท่ีสุด(วว 19:20)

58. อารมาเกดโดนคืออะไร และเกี่ยวของอะไรกับการสิ้นโลก?
อารมาเกดโดน มีกลาวถึงเพียงคร้ังเดียวในพระคัมภีร(วว 16:16) เปน

สถานที่ตอสูครั้งสุดทายระหวางความดีและความชั่ว และเปนการประกัน

วาในที่สุดความดีจะมีชัยชนะ นักวิชาการทางพระคัมภีรยังไมแนใจวาคําวา

อารมาเกดโดนซึ่งมาจากภาษาฮีบรู ซึ่งหมายถึงสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งอาจจะหมาย
ถึงภูเขาเมกิดโดน หรืออาจจะอยูในพื้นที่ของภูเขาคารแมล ทั้งสองดานเต็ม
ไปดวยความขัดแยงระหวางชาวฮีบรูดั้งเดิมกับศัตรูทางการเมืองหรือทาง

ศาสนาของพวกเขา

ภูมิศาสตรมีความสําคัญนอยกวาความหมายที่ลึกซึ้ง ในภาษา
สัญลักษณที่พาดพิงถึงประวัติศาสตรของมหากาพยการตอสูในพระคัมภีร      
ผูเขียนวิวรณประกาศวาในท่ีสุดความดีจะไดรับชัยชนะและความชั่วจะถูก
ทําลาย คําวาอารมาเกดโดนมาเพ่ือกลาวถึงมหากาพยในการตอสู ยังถูกนํา

มาใชเปนขอมูลอางอิงอยางส้ันๆถึงความรุนแรงในการสิ้นโลก
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59. จากหนังสือวิวรณดูเหมือนวาพระเจาทรงพระพิโรธ เพราะ 
 อะไร?

ในระดับหนึ่ง ความโกรธของชุมชนที่ถูกเบียดเบียนขมเหงเขามาใน

หนังสือวิวรณเปนขอความศักดิ์สิทธ์ิ ในอีกระดับหนึ่ง หนังสือวิวรณเปนการ

ตอบของพระเจาตอคําถามที่ถูกถามในหนังสือโยบ จําไววาสําหรับผูเขียน

หนังสือโยบ การลงโทษการกระทําของตนน้ันตองเกิดขึ้นในระหวางชีวิต

นี้ เนื่องจากในเวลาน้ันยังไมมีความเช่ือเร่ืองเร่ืองชีวิตหลังความตายยกเวน

เรื่องแดนผูตาย(คําถามขอ 29) หนังสือวิวรณยืนยันอยางแจงชัดวา ใน

ที่สุด หลังจากชีวิตนี้ สิ่งผิดจะไดรับความถูกตอง ผูกระทําผิดจะถูกลงโทษ 

ผูชอบธรรมจะไดรับรางวัลนิรันดร พระพิโรธของพระเจาเปนสวนหน่ึงของ

ความมีชัยของพระเจาเหนือความช่ัวราย บางที่พระพิโรธของพระเจาใน

หนังสือวิวรณสะทอนไดมากข้ึนสําหรับผูอานท่ีตนเองตกเปนเหย่ือของความ           

อยุติธรรม ความยากจนและอํานาจทางการเมือง

ทามกลางพระพิโรธของพระเจาในหนังสือวิวรณมีภาพที่งดงาม

อยางนาแปลกใจของการพิพากษา การพิพากษาสุดทายเปนสัญลักษณที่

อางถึงการเก็บเกี่ยวที่พระเจาเองทรงเก็บเกี่ยวพืชผลดวยเคียวของพระองค 
(วว 14) ขอความเดียวกันนี้ยังเสนอใหเห็นภาพลักษณของการเก็บเก่ียวผล

องุนในไรองุนที่พระเจาทรงบีบลงไปในเหลาองุนใหม การเก็บเก่ียวและไรองุน

เปนการเตือนของพระเยซูเจาถงึเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจาในอุปมาหลาย
เรื่อง ยังเปนการเตือนถึงปงและเหลาองุนอันหมายถึงศีลมหาสนิทท่ีเราเฉลิม
ฉลองในการรอคอยการเสดจ็กลบัมาอกีครัง้ของพระเยซเูจาและสถาปนาพระ

อาณาจักรของพระเจา
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60. คริสตชนบางคนพูดเรื่อง “การเสวยราชยหนึ่งพันปของพระ 
 คริสตเจา” กอนที่พระองคจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองและสิ้น 
 โลก นั้นเกี่ยวกับอะไร?

หนังสือวิวรณกลาววาเปนจุดที่ยังไมไดกําหนดไวในประวัติศาสตร 

ซาตานจะถูกลามไวและไรอํานาจเปนเวลาหน่ึงพันป ในชวงเวลาน้ันความดี

จะเหนือกวา ขาวดีจะไดรับการเทศนสอน และทุกอยางจะอยูเหนือความชั่ว 

เมื่อครบกําหนดหนึ่งพันป ซาตานจะถูกปลอยออกมา “หลอกลวงนานาชาติ”   

(วว 20:8) แลวพระครสิตเจาจะทรงเสดจ็กลบัมาเพือ่พพิากษาครัง้สดุทายและ

ในที่สุดจะมีชัยชนะเหนือความช่ัวราย

นักเทววิทยาบางทานในศตวรรษแรกๆของพระศาสนจักรไดตีความ

ขอความท่ีคลุมเครือนี้ แมแตในปจจุบัน ศาสนาคริสตบางนิกาย เชน ลัทธิ

อานาแบปติสม แอดเวนตีสต และพยานพระเยโฮวาหก็ยังคงทําแบบน้ีอยู 

พระศาสนจักรคาทอลิกสวนใหญไมใชขอความน้ีตามตัวอักษร

61. ครสิตชนบางคนเช่ือในเรือ่งการกาํหนดลวงหนา (ชะตากรรม) 
 นัน่หมายความวาพระเจาทรงทราบแลววาผูใดจะไดรบัความ
 รอดพน และผูใดจะไมไดหรือ?

การสอนเรื่องการกําหนดลวงหนาจริงๆแลวไมขึ้นอยูกับความเช่ือที่

วาพระเจาทรงทราบแลววาผูใดจะไดรับความรอดพนหรือผูใดจะไมไดรับ 
กลาวอยางถกูตอง คอืความเขาใจดัง้เดมิเรือ่งการกาํหนดลวงหนาวาพระเจา
ไดทรงต้ังพระทัยแลววาใหผูใดไดรับความรอดพนและผูใดจะไมไดรับความ
รอดพน การกาํหนดลวงหนาเปนสิง่ทีน่าอดึอดัใจของนักเทววิทยาในการสอน

ที่เนนอยางมากถึงวิธีที่เปนไปไดวาความรอดพนของเราทั้งหมดนั้นขึ้นอยูกับ        
พระประสงคของพระเจา
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ความคิดเริ่มแรกในเร่ืองน้ีไดแพรหลายออกไปเน่ืองจากขอเขียนของ

ทานนกับญุออกสัตินในศตวรรษทีห่า ในการโตแยงกบัลทัธเิปลาจอิสุ ทีม่คีวาม

คดิวาเราพิสจูนตวัเองวาสมควรท่ีจะไดรบัการชวยใหรอดพนไดดวยความมุง

มั่นและความพยายามฝายจิตของเราเอง นักบุญออกัสติน โตแยงวาเราไดรับ

การชวยใหรอดพนโดยทางน้ําพระทัยและพระหรรษทานของพระเจาเทานั้น
ดวยความกดดนัของการโตแยงน้ีเทาทีท่านสามารถจะทาํไดนัน้  นกับญุ

ออกสัตนิดวยความโกรธจงึไดประกาศวาพระเจาทรงมอีสิระและอาํนาจสงูสดุ

ในการประทานพระหรรษทาน การชวยใหรอดพนของเราน้ันอยูในพระหัตถ

ของพระเจาอยางครบถวน เน่ืองจากเราไมสามารถทําอะไรได แมแตจะคิด

วาจะทําอยางไรเพ่ือที่จะไดรับการชวยใหรอดพน นอกจากวาพระเจาจะทรง

ประทานพระหรรษทานใหกับเรา นักบุญออกัสตินยังกลาวตออีกวา พระเจา

ทรงมีพระประสงคตั้งแตนิรันดรถึงจํานวนคงท่ีอยางแนนอนของผูที่จะไดรับ
การชวยใหรอดพน  นักบุญออกัสตินและนักเขียนคาทอลิกสมัยตอมาปรากฏ

อยูในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ทานเขียนถึงบรรดาผูที่พระเจา

ทรงกาํหนดลวงหนาใหเปนผูชอบธรรมและไดรบัพระสริริุงโรจน(รม 8:28-30) 

(แนนอนวาอาจจะมีผูอื่นตีความหมายของขอความนี้ก็ยอมเปนไปได)
นกัเทวศาสตรอืน่ๆหลายทาน โดยเฉพาะในพระศาสนจักรออรโธดอกซ 

พบวาเทวศาสตรของนกับญุออกสัตินเร่ืองการกําหนดลวงหนาเปนการละเมดิ

คําสอนถึงความสําคัญของการเทาเทียมกันของเสรีภาพของมนุษย พวกเขา
ปฏิเสธความคิดท่ีวาพระเจาทรงเลือกเฉพาะบางคนใหไดรับความรอดพน   
นักเทวศาสตรเหลาน้ีชี้ไปท่ีจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1 ซึ่งกลาว

ถงึพระเจาวา “พระองคมพีระประสงคใหทุกคนไดรบัความรอดพน และรูความ

จริงท่ีสมบูรณ”(1 ทธ 2:4) ถึงกระนั้น ความคิดเรื่องการกําหนดลวงหนาได

รับกระแสทางเทวศาสตรและฝงแนนอยูตลอดมา สิ่งนี้ไดรับการรื้อฟนและให
ความสาํคญัอกีครัง้จากการปฏริปูโปรเตสแตนทของลเูธอรและคาลวิน ทัง้สอง
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ทานไดรบัอทิธพิลอยางมากจากขอเขียนของนกับุญออกสัตนิ ซึง่ยงัคงสามารถ

พบวาเปนที่นิยมในเทววิทยาดานการศึกษาของศาสนจักรโปรเตสแตนทบาง

แหงในจารีตประเพณีของคาลวิน

ตั้งแตการปฏิรูป เทวศาสตรคาทอลิกพยายามท่ีจะรักษาความสมดุล

ของความคดิเรือ่งการกาํหนดลวงหนา ความสมบรูณของพระเจา ธรรมลํา้ลกึ 

การเขาถึงมิได และความไมมีที่สิ้นสุด  ความรูและความรัก กับความจําเปน

ในการรกัษาเสรภีาพของมนษุย โดยทีเ่ราแตละคนตอบสนองตอนํา้พระทยัของ

พระเจาวาเราจะไดรับการชวยใหรอดพน ความสําเร็จเปนอยางไรนั้นนักเทว

ศาสตรหลายทานอยูในความพยายามของพวกเขาท่ีเปนที่ถกเถียงกัน

บางทีอาจจะไมใชขอเขียนที่เปนคําสอนของนักบุญออกัสตินเร่ืองการ

กาํหนดลวงหนาท่ีเปนประโยชนมากทีส่ดุในทีน่ี ้แตเปนบทเทศนเพือ่การอภบิาล

และจดหมายของทาน ในส่ิงเหลาน้ีทานไดใหคําแนะนําแกประชาชนของทาน

วาไมตองกังวลเก่ียวกับการกําหนดลวงหนา และไมตองหดหูใจเก่ียวกับวา

พวกเขาเปนบุคคลท่ีไดรับการกําหนดลวงหนาใหไดรับความรอดพนหรือไม

ไดรับ บางทีทานเองก็เริ่มที่จะตระหนักวาเปนการเรียนการสอนที่ซับซอนและ
ขัดแยงเพียงใด สามารถนํามาใชอยางไมมีเมตตาตอตานศัตรูโดยสันนิษฐาน

วาพวกเขาอยูในหมูผูที่ไดรับการกําหนดลวงหนาไวแลววาจะไมไดรับความ

รอดพน นักบุญออกัสตินกลาววา เราควรอธิษฐานภาวนาเพ่ือขอพระหรรษ

ทานเพื่อความอดทนในความเช่ือ ความหวัง และความรักของเรา   
                                                          
62. การพิพากษาสุดทายเม่ือสิ้นสุดกาลเวลา รวมท้ังการ
 พพิากษารายบคุคลทีเ่ราตองเผชญิเม่ือเราตายจะเปนอยางไร?

การพิพากษาทั้งสองเปนสาระเดียวกัน กลาวคือ เรามีชีวิตอยูในโลกนี้
อยางไร การพิพากษาสุดทายหรือการพิพากษาประมวลพรอมเมื่อสิ้นสุดกาล
เวลา จะไมเหมอืนกบัศาลอทุธรณในประเดน็ทีว่าพระเจาอาจควํา่การพพิากษา
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รายบุคคลของเรา เพราะมีหลักฐานใหมหรือขั้นตอนการฝาฝน

การพิพากษาท้ังสองจะแตกตางกัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริบท ใน

การพิพากษาประมวลพรอม มนุษยทกุคนจะมชีวีติ และตาย และตดัสนิใจเลอืก 

ดวยการเลือกหรือตัดสินใจดวยตัวเองแบบมนุษยอยางสมบูรณ และของการ

ทําใหประวัติศาสตรสําเร็จลุลวงไป ความสัมพันธอยางสมบูรณระหวางทุก

บุคคลที่ถูกสรางมากับสรรพสิ่งตางๆจะไดรับการเปดเผยและเปนที่รับรู การ

พิพากษารายบุคคลเปดเผยแกเราวาชีวิตของเรามีผลกระทบตอผูอื่นและตอ

โลกที่เราอาศัยอยูอยางไร การพิพากษาประมวลพรอมจะเปดเผยถึงความ

สมัพนัธระหวางครอบครัวมนุษยทัง้มวลตลอดเสนทางของประวัตศิาสตรของ

เขา ชวีติสวนบคุคลของเราจะเปนสภาพในบริบททีก่วางทีส่ดุและเขาใจจากมุม

มองของวาระสุดทาย บางส่ิงบางอยางท่ีไมเปนมติขิองการพิพากษาสวนบุคคล

กอนสิ้นสุดของกาลเวลาและประวัติศาสตร

อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาเรื่องเวลา ถาเม่ือเราตายเราออกจากเวลา
และสถานท่ีตามท่ีเรารูจัก แลวความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางการพิพากษา

รายบุคคลและการพิพากษาประมวลพรอมอาจจะจัดดีที่สุดซึ่งยังไมแนนอน 
ตรรกะของความแตกตางอาจจะชวยเราใหไตรตรองถึงทีน่ีแ่ละตอนน้ีถงึความ

ลํา้ลกึดงักลาว มนัจะเปนจรงิเพียงใดในส่ิงท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมไวใหเราน้ัน

เราไมทราบ
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ประการที่สาม
นรก
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นรกในพระคัมภีร์

63. มีกลาวเรื่องนรกในพระคัมภีรฮีบรูหรือ?
ชาวฮีบรูในสมัยแรกๆมีแนวคิดเรื่องแดนผูตาย อาณาจักรใตดินแหง

การดํารงอยูหลังความตาย เปนดินแดนแหงความมืด ความเศราโศก และ

ความหลงลืมท่ีมนุษยทุกคนไปหลังความตาย ไมวาพวกเขาจะมีชีวิตท่ีดีหรือ

ไมดีก็ตาม  กษัตริยเฮเซคียาหไดอธิบายไวในหนังสือประกาศกอิสยาห “ไมมี

ใครในแดนมรณะขอบพระคุณพระองคได บรรดาผูตายสรรเสริญพระองค

ไมได บรรดาผูที่ลงไปในเหวลึกจะหวังในพระกรุณาม่ันคงของพระองคไมได” 

(อสย 38:18)

ความคิดของชาวฮีบรูเกี่ยวกับแดนผูตายเหมือนกับฮาเดส ในตํานาน

กรีก และความคิดเกี่ยวกับนรกซึ่งพบในเผาเยอรมานิก  ความเขาใจแรกๆท่ี
แตกตางกันเหลาน้ีในเร่ืองชีวิตหลังความตายไมไดเลือกปฏิบัติระหวางความ
ดหีรอืความชัว่ หรอืเกีย่วของกบัความคดิในเรือ่งรางวลัหรอืการลงโทษหลงัค

วามตาย พวกเขาเพียงพยายามในความคิดสรางสรรคเพือ่ตอสูกบัสิง่ทีอ่าจรอ

คอยเราเมื่อตายไปแลว
สิง่ท่ีคนสวนมากในปจจบุนัเขาใจเรือ่งนรกคอืเปนสถานทีข่องปศาจและ

ถูกสาป ที่เกิดมาในชวงปลายสมัยพระคัมภีรฮีบรู คําวานรก(gehenna)เริ่ม

ปรากฏหลังจาก 500 ปกอนครสิตศักราชวาเปนสถานท่ีทีผู่กระทําผดิ ชาวยิว 

และชนตางศาสนาถกูลงโทษหลังจากความตาย นรก(gehenna)แตเดมิเปนชือ่
เมืองของกรุงเยรูซาเล็มท่ีถูกทิ้งอยูในหุบเขาฮินโนม ในสมัยโบราณมีสถานที่
สําหรับบูชายันตมนุษย(ยรม 7:31) ในวรรณกรรมการพยากรณและการเปด
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เผยความจริงในขอเขียนของชาวยิว ไดอธบิายไวในรายละเอียดวาเปนสถานท่ี 

แหงความมืด ไฟท่ีไมรูดบั หนอนไมรูตาย โซ และเคร่ืองมือลงทัณฑทกุชนิด ใน

ที่สุด นรก(gehenna)ถูกเขาใจวาเปนสวนหน่ึงของแดนผูตาย ที่ซึ่งคนชั่วจะได

รบัการลงโทษอยางสาสมกบัการกระทาํในชวีติของเขากอนท่ีจะมกีารพพิากษา

สุดทาย (อสย 66:24 ; 2มคบ 6:26...)

หนังสือปรีชาญาณยังสอนไววา คนชั่วจะถูกลงโทษในชีวิตหลังความ

ตาย(ปชญ 4:18-20) ไมมีการสอนเรื่องนรกอยางเปนระบในพระคัมภีรฮีบรู 

เชนเดียวกัน แมในปจจุบัน ก็ไมมีรูปแบบท่ีแนนอนในขอคําสอนทางความเช่ือ

เรื่องชีวิตหลังความตายในศาสนายิว แมในสมัยของพระเยซูเจาก็ไดรับการ

ยอมรบัอยางกวางขวางในหมูชาวยิวในความคดิเรือ่งการลงโทษในชวีติหลงัค

วามตายสําหรับผูที่สมควรไดรับมัน

64. มีกลาวเรื่องนรกในพระคัมภีรพระธรรมใหมหรือ?
คาํวานรก(gehenna)ในภาษาฮบีรู เปนสถานท่ีของการลงโทษท่ีนากลัว

ของคนชั่ว ปรากฏบอยครั้งในพระวรสารสหทัศน(มัทธิว มาระโก และลูกา) 

ทานยอหผูทําพิธีลางไดพาดพิงถึง(มธ 3:12) พระเยซูเจาตรัสถึงและอธิบาย

ถึงนรก(gehenna)หลายครั้งในการเทศนสอนของพระองค(มธ 5:29ff, 6:22, 

8:12, 10:28, 133:42, 13:50, 18:9, 22:12, 23:15, 23:33, 24:51, 25:30, มก 
9:43ff, 11:23, ลก 10:15, 12:5, 13:28) พระองคยังทรงใชตําวาแดนผูตาย
หลายครั้ง(มธ 11:23, ลก 10:18, 16:23)

ไมพบคําวานรก(gehenna)หรือแดนผูตายในพระวรสารนักบุญยอหน 

ในการเขียนของทานยอหน พระเยซูเจาตรัสถึงผูกระทําชั่วจะถูกเนรเทศไปสู

ความมืด(ยน 3:19-21) การลงโทษเปนหลักในกรณีที่ไมเชื่อวาพระเจาทรงสง

พระเยซูเจาลงมาใหเรา(ยน 8:24, 10:28) 
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จดหมายของนักบุญเปาโลเตือนวาผูกระทําชั่วจะไดรับความพินาศ

นิรันดร ทุกขทรมาน และถูกแยกออกจากพระสิริรุ งโรจนของพระเจา 

(2 ธส 1:9, รม 2:9, 9:22, ฟป 3:19) ภาพอันนาท่ึงและนาสะพรึงกลัวของนรก

พบอยูในขอเขียนการเปดเผยความจริงของชาวยิวนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งใน

หนังสือพระคัมภีรพระธรรมใหมเลมหลังๆ(2ปต 2:17, ยดา 6-7) โดยเฉพาะ

ในหนังสือวิวรณซึ่งอธิบายถึงทะเลไฟและกํามะถันที่ซึ่งปศาจและผูกระทําชั่ว

จะไดรับความทุกขตลอดนิรันดร (วว 19:10, 21:8) 

ดังนั้น ความคิดเรื่องนรกมีการกลาวอยางจริงจังในพระคัมภีรพระ

ธรรมใหมโดยพระเยซูเจาและบรรดาศิษยของพระองค พวกเขาไดรับการ

ถายทอดมาจากวรรณกรรมการเปดเผยความจริงของชาวยิว

65. พระเยซูเจาไดทรง “เสด็จลงไปในนรก” กอนที่พระองคจะ 
 ทรงกลับคืนพระชนมชีพอีกครั้งในวันที่สามตามท่ีมีกลาวไว 
 ในบทขาพเจาเชื่ออยางไร?

การยืนยันความเชื่อหรือบทขาพเจาเชื่อ อยางเชน บทขาพเจาเชื่อถึง
พระเปนเจา ยนืยนัวาหลังจากส้ินพระชนมพระเยซูเจา “เสด็จลงไปในนรก” นรก

ในขอความนีเ้ปนการแปลความคดิของแดนผูตาย(sheol) ไมใชนรก(gehenna) 
ดังน้ันบทขาพเจาเช่ือนี้ประกาศความเช่ือสองส่ิง คือเหมือนเชนมนุษยทุกคน 
พระเยซูเจาทรงสิ้นพระชนมและมีสวนรวมอยางสมบูรณในชะตากรรมความ

เปนมนษุยของเรา และพระองคทรงนําการไถกูมาสูวญิญาณทีด่ทีีก่าํลงัรอคอย

อยูในแดนผูตาย (คําถามขอ 49)
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คําสอนของคาทอลิกเรื่องนรก

66. พระศาสนจักรคาทอลิกสอนเรื่องนรกไวอยางไร?
จากสมัยพระคัมภีรพระธรรมใหม พระศาสนจักรไดสอนเสมอวาผูที่

ตายอยางนาสลด หรือตายในบาปหนักถูกลิดรอนความสัมพันธกับพระเจา
ตลอดนิรันดร และยังไดรับการลงโทษนิรันดร การสอนน้ีไดรับการยืนยัน
ตลอดมาหลายศตวรรษโดยเอกสารตางๆ เชน Fides Damasi และสังคายนา
ตางๆของพระศาสนจักร เชน สังคายนาลาเตรัน ที่ 4 (1215) สังคายนาที่ 
ลีอองส ที่ 2 (1274) สังคายนาฟลอเรนซ (1439) และสังคายนาแหงเตรนท 
(1547) ในป 1336 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่12 ทรงเขียนในธรรมนูญ
ของสมเด็จพระสันตะปาปา Benedictus Deus วาผูที่ถูกสาปแชงลงไปสูนรก
ทันทีที่ตายหลังจากการพิพากษารายบุคคลกอนการพิพากษาประมวลพรอม
ของมวลมนุษยชาติ(คําถามขอ 32)

พระศาสนจักรยังแบงแยกการลงโทษในนรกออกเปนสองชนิด 

การลงโทษแบบ Passive การลงโทษท่ีเลวรายที่สุดในสองชนิดคือการถูก

แยกออกจากพระเจา ซึ่งเปนแกนแทของนรก การลงโทษท่ีเด็ดขาด Positive 
เกี่ยวของกับความเจ็บปวดและความทุกขทรมานของบุคคลที่คงอยูตลอดไป
เพราะการสูญเสียน้ี ความแตกตางน้ีไดรับการยืนยันในป 1979 จาก “Letter 

on Certain Question Concerning Eschatology” ซึง่จดัพมิพโดยสมณกระทรวง

แหงความเชื่อ
นอกเหนือจากขอความท่ัวไปเหลานี ้ไมมกีารสอนอยางเปนทางการของ

พระศาสนจักรวานรกอาจจะเปนอยางไร ถงึแมตลอดหลายศตวรรษท่ีผานมา
มบีางครัง้ทีน่กัเทวศาสตรไดขอสรุปจากพระคมัภีรวาไฟนรกเปนจรงิและเกีย่ว
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กบักายภาพ แตอาํนาจการสอนของพระศาสนจกัรไมคอยมกีารประกาศอยาง
เปนทางการเก่ียวกับการตีความในเร่ืองน้ีและการเปดเผยความจริงอื่นๆใน
เรื่องภาพลักษณของนรก

67. นรกเปนสถานท่ีทางกายภาพหรือ?
ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 1999 สมเด็จพระสันตะปาปายอหนปอล ที่ 

2 ทรงทําใหผูคนท่ีมาเขาเฝาพระองคประจําสัปดาหเปนจํานวนมากแปลกใจ
ดวยขอความเกีย่วกบันรก(บางทอีาจเปนเพราะความรอนในฤดรูอนของอติาลี
ไดเตอืนคาํพดูของพระองค) พระองคทรงเร่ิมวาเราตองไมตคีวามการเปดเผย
ความจริงในภาพเกี่ยวกับนรกตามตัวอักษร แตเปนสัญลักษณ พระองคกลาว
ตอไป วานรกไมใชสถานท่ีทางกายภาพ แตเปนสถานะ เปนการเลือกของเรา
โดยอิสระเสรี เราจะแยกจากพระองคตลอดนิรันดร  สภาพการแยกตนเอง
จากความสัมพันธกับพระเจาและกับบรรดาผูมีความสุขในสวรรคเชนนี้ไดชื่อ
เรียกวา “นรก”(CCC 1033)

สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงยืนยันวา ไมใชการสาปแชงทีเ่ปนผลมาจาก
การริเริม่ของพระเจา แตเปนการเลือกดวยนาํใจอิสระของมนุษยทีป่ฏเิสธความ
รกัของพระเจา ในความหมายนี ้นรกและความทกุขทรมานนัน้เริม่ตนตัง้แตชวีติ
นี้แลว ความคิดเห็นอยางไมคาดฝนของสมเด็จพระสันตะปาปาเกี่ยวกับเทว
ศาสตรคาทอลิกเร่ืองนรกชวยใหความกระจางในคําสอนของพระศาสนจักร
และการพิจารณาทางเทวศาสตร แตทําใหชาวคริสเตียน คาทอลิก และคน
อื่นจํานวนมากไมพอใจ พวกเขาชอบความเขาใจตามตัวอักษรในเรื่องของ
นรกวาเปนสถานที่ทางกายภาพของไฟ และการทรมานรางกายอยางแทจริง 
แมพระองคมิไดตรัสดวยความไมรูพลั้งและประกาศอยางเปนทางการวาเปน
ขอความเชื่อของพระศาสนจักร สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใหนําหนักกับ
การคาดเดาทางเทวศาสตรเรื่องนรกท่ีมีมานานและทรงช้ีใหเห็นทิศทางการ
ไตรตรองเรื่องนี้ในอนาคต
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68. ภาพวาดสมัยโบราณและสมัยกลางอธิบายถึงนรกไวอยางไร?
พวกเขาใหนํ้าหนักการวาดภาพจากความคิดของการเปดเผยความ

จริงเร่ืองนรกจากพระคัมภีรฮีบรูและพระคัมภีรพระธรรมใหม ศิลปนยัง

ชอบความงดงามในรายละเอียดของการทรมานของบาปตนเจ็ดประการ

(จองหอง ตระหนี่ อิจฉา โมโห ลามก โลภอาหาร และเกียจคราน)

จดุสงู หรอืจดุต่ํา ขึน้อยูกับมมุมองภาพนรกทีป่รากฏอยูในผลงานของ

ดันเต งานกวีนิพนธที่ยิ่งใหญในศตวรรษที่ 14 เรื่อง “The Divine Comedy”

ในหนังสือเลม 1 เรื่องนรก เขาไดอธิบายถึงวงกลมเกาวงหรือชั้นที่อยูของผูที่

ถูกสาปแชง ยิ่งลึกลงไปย่ิงชั่วรายเปนระดับของผูที่ถูกลงโทษ และการลงโทษ

ยิ่งรุนแรงมากขึ้น ดันเต ดึงสัญญลักษณการเปดปดดวยการกําหนดนํ้าแข็งที่

ควบคุม ไมใชไฟ ระดับท่ีลึกที่สุดของนรกเปนที่อยูของผูที่ชั่วรายท่ีสุด

ภาพ “การพิพากษาคร้ังสุดทาย” ของไมเคิล แอนเจโล ที่อยูบนเพดาน

ของวัดนอยซิสติน เปนผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งที่ไดรับแรงบันดาลใจจากรูป

แบบธรรมประเพณีการเปดเผยความจริง และวรรณกรรมคลาสสิค ความ

นกึคดิทางศลิปะของไมเคลิ อนัเจโล และกวนีพินธของดนัเต ชวยในการกาํหนด
ภาพของนรกที่เปนที่นิยมแมในปจจุบันน้ี

69. หลังจากกลับเปนขึ้นมาของผูตายและในการพิพากษา  
 สุดทายนรกจะแตกตางกันหรือไม?

คาํถามน้ีเขาใจวาเพือ่นําไปใชกบัเวลาและชีวติหลงัความตายของมนุษย 
เราตองดําเนินการตอดวยการตอบสนองอยางไมแนนอนนัก รูวาความแตก

ตางท่ีเรากระทําอาจจะเปนส่ิงช่ัวคราวที่ดีที่สุด อยางไรก็ตาม เราสามารถ

ไตรตรองในเรื่องการทําใหสมบูรณและเกี่ยวกับรางกายมนุษย

เม่ือกลับเปนขึ้นมาจากความตาย เมื่อถึงเวลาที่กําหนด ประวัติศาสตร 
และการพิพากษามนุษยชาติ ทกุส่ิงสรางจะไดรบัการเร่ิมใหมและทําใหสมบูรณ
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ในพระคริสตเจา(คส 1:15-20 อฟ 1:8-10) นํา้ใจอิสระของมนุษย เปนสิง่สาํคญั

และเปนมิติที่นาทึ่งของประวัติศาสตร จะไดรับการแกไขเปนสวนหนึ่งของ

อาํนาจในการควบคุมของทุกสิง่และการบรรลผุลของการสราง การเลอืกของ

มนษุยเปนตวัแปรทีไ่มอาจคาดการณไดของประวตัศิาสตร จะยตุลิงเมือ่สิน้สดุ

กาลเวลา ดังนั้นในแงนี้ไมมีใครจะ “เพิ่มเขาไป” ในประชากรของนรกหลังจาก

การพิพากษาครั้งสุดทาย

จะอยางไรก็ตาม พรอมกับการกลับคืนชีพของรางกาย ทางกายภาพ

ประสบการณของเราจะสมบูรณใน “ฟาใหมและแผนดินใหม” (วว 21:1) เพิ่ม

ความสขุของเราในความรกัของพระเจา สาํหรบัผูทีถ่กูลงโทษ ตรงกนัขาม การ

คนืสูสภาพเดมิทางกายภาพจะเพิม่ประสบการณของการแยกออกจากพระเจา 

และถูกแยกออกไปจากการบรรลุผลของการสราง

ดงันัน้ คาํถามเร่ือเวลาเก็บไวตางหาก เรือ่งการทําใหสมบูรณและเก่ียว

กบัรางกายมนุษยชีใ้หเหน็ถงึความแตกตางบางประการในชีวติหลัง  ความตาย

ในการพิพากษาครั้งสุดทาย

70. คาทอลิกจําเปนตองเชื่อเรื่องนรกหรือ?
ถาทานหมายถึงนรกเปนสถานท่ีทางกายภาพของไฟท่ีไมรูดับและการ

ลงโทษทรมานนั้น ไมใช ถานรกท่ีหมายถึงสถานะสุดทายของการเปนอยูและ

ประสบการณมนุษยที่อยูหางจากพระเจา ซึ่งเปนผลมาจากความเห็นแกตัว 
การปฏิเสธความรักและความดีดวยการเลือกอยางอิสระ ก็ใช

นรก ทางเทวศาสตรเปนผลมาจากสามสิ่ง คือ ความเช่ือในชีวิตหลัง 

ความตาย การยืนยันดวยนํ้าใจอิสระ และการใชเหตุผลการตอบแทนตาม

ความยุติธรรม ถาเราเช่ือวาการเลือกของเราเปนเรื่องสําคัญ เวลาที่ผานมา

พฤติกรรมของเราจะกําหนดวาเราเปนใคร เผยใหเห็นสิ่งที่เราใหความสําคัญ 
และแยกแยะการปฏิบัติความรักของเรา อยางไรก็ตาม เราตองยอมใหความ
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จริงที่นากลัวของบรรดาผูที่ดําเนินชีวิตลดความเปนตนเองอยางชาๆ ลด

คุณคาของการเปนบุคคล และดับความรักของพวกเขา นรกคือจุดจบสุดทาย

และเปนผลเนื่องมาจากชีวิตเชนน้ี คําสอนของคาทอลิกยืนยันความเปนไปได

ของสถานะนี้



76          

ปศาจและทูตสวรรคท่ีตกในบาป

71. มีกลาวถึงเรื่องปศาจในพระคัมภีรฮีบรูหรือ?
เชนเดียวกับคนสวนใหญในสมัยกอน ชาวฮีบรูสันนิษฐานวาดินแดน

เหนือธรรมชาติไมไดกําหนดไว “การเปนอยูของสวรรค”(โยบ 1:6) การเปน
อยูนี้ไมไดเปนประโยชน หรือเปนมิตรกับความเปนมนุษยเสมอไป แตยังคงอยู
ภายใตอาํนาจของพระเจาเสมอไป ในพระคมัภรีฮบีรยูงัมเีรือ่งของปศาจตางๆ

การเปนอยูของสิ่งเหลาน้ีอธิบายวาเปนส่ิงเหนือธรรมชาติ ที่หลอก
หลอนอยูในทะเลทรายทีร่กราง และคุกคามมนษุยทีโ่ชครายพอทีจ่ะพบกับพวก
มัน (อสย 13:21, 34:14 ทบต 8:3 ศคย 5:8-11) บอยครั้งที่รูปเคารพตางๆ
ของเผาหรือชาติอืน่ถกูเรียกวาเปนปศาจ(ฉธบ 32:17 สดด 106:37) สวนใหญ 
ปศาจเปนสิง่สรางทีม่อีาํนาจซึง่ลอลวง รบกวน ใสราย หรอืคุกคามประชากร
ของพระเจา(1ซมอ 16:14 ศคย 3:1 โยบ 1) ชื่อปศาจ(Satan) มาจากภาษา
ฮีบรู มีความหมายวา “ผูใสราย” หรือ “ผูเปนปฏิปกษ” Diabolos ภาษากรีก
แปลเปนภาษาฮีบรูคําวา “ปศาจ(Satan)” และคําด้ังเดิมของภาษาอังกฤษคือ 
“ปศาจ(Devil)”

วรรณกรรมการเปดเผยความจริงของชาวยวิไดนาํเขาสูความคิดเร่ือง
ศกึจกัรวาลระหวางพระเจาและพลังแหงความช่ัวรายท้ังหมดในจักรวาล จาก
บริบทที่เปนลักษณะของผูหนึ่งที่มีอํานาจเหนือจิตช่ัวที่เปนเจานายเหนือผูอื่น
เร่ิมโผลออกมา ปศาจ(Satan) นี้กลายเปนเจาชายของทูตสวรรคที่ตอตาน
พระเจา และถูกไลออกจากสวรรคพรอมกับผูนําของพวกมัน ปศาจ(Satan)
กลายเปนตนแบบหรือแบบจําลองสําหรับประชากรนรกทุกคนที่ปฏิเสธนํ้า
พระทัยและความรักของพระเจา
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72. เรื่องซาตานมิไดเดนชัดในพระคัมภีรพระธรรมใหมหรือ?
ใช ทานสามารถมองเห็นอทิธิพลไดจากพระคัมภรีฮบีรสูมยัแรกและขอ

เขียนการเปดเผยความจริงของชาวยิว สมัยตอมาเกี่ยวกับผูเขียนพระคัมภีร

พระธรรมใหมนําเสนอเรื่องซาตานและปศาจอยางไร พระเยซูเจาทรงพบ

ซาตานครั้งแรกในถ่ินทุรกันดาร (มธ 4:1... มก 1:12-13 ลก 4:1...) มีปศาจมา

ประจญพระองคแตพระเยซูเจาทรงตอตาน ทรงสงสัญญาณถึงชัยชนะเหนือ

ความชั่วรายที่กําลังมาในพระอาณาจักรของพระเจา(ลก 22:31 ยน 13:2,27)

ไมพบวามีปศาจครอบครองบุคคลในพระคัมภีรฮีบรู อยางไรก็ตาม 

เปนเรื่องปรกติในวรรณกรรมของชาวยิวที่ไมใชพระคัมภีรและพระคัมภีร

พระธรรมใหม เมื่อพระเยซูเขาทรงขับไลปศาจ มันเปนเคร่ืองหมายเพ่ิมมาก

ขึ้นถึงชัยชนะท่ีใกลเขามาของพระเจาที่ทรงมีชัยเหนือความช่ัว ความทุกข

ทรมาน และบาป(มธ 8:16 มก 1:34 ลก 6:18, 11:14) พระทรมาน และ

การสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาเปนความพายแพครั้งสุดทายของปศาจ 

(ลก 22:3,31 ยน 12:31, 13:27 1คร 2:8)

นักบุญยอหนมิไดเขียนเรื่องพระเยซูเจาทรงขับไลปศาจ แตทานมักใช
ความมืดเปนสัญลกัษณของความช่ัวราย (ยน 1:5, 3:19, 8:12, 9:1-41, 12:35-

36, 13:30 1ยน 1:11) ในพระวรสารนักบุญยอหนปศาจคือ “บิดาของการพูด

เท็จ”(ยน 8:44) “เจานายแหงโลกน้ี”(ยน 12:31) หรือเรียกงายๆวา “มารราย” 
(ยน 17:15) ในส่ิงที่อาจจะอางอิงถึงปศาจหรืออิทธิพลของพวกมัน นักบุญ
เปาโล ไดเขียนเกีย่วกบัการเร่ิมตนจกัรวาลน้ันทานเรยีก “การปกครอง อาํนาจ 
และอานภุาพ” วาเปนคูตอสูของพระเจา แตพระครสิตเจาทรงไดรบัชยัชนะ (รม 

8:38 1คร 15:24, 2คร 11:14 อฟ 1:21, 6:12) ปศาจยังไดรับการระบุวาเปน

พระเทจ็เทียมของประชากรอ่ืน(1คร 10:20-21) และกบั “จติทีเ่ขาทรง” ซึง่เปน

ที่นิยมของผูที่เช่ือโชคลางท่ัวจักรวรรดิโรมัน(กจ 16:16-18)
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73. เรื่องซาตานไมไดปรากฏอยูในหนังสือวิวรณหรือ?
ในหนงัสอืววิรณมสีิง่เหลานีอ้ยางหลายหลาก และบางครัง้แสดงถึงการ

ตดัความเช่ือมตอกนัของความช่ัวรายท่ีถกูนาํมาใชดวยกันในวรรณกรรมการ

เปดเผยความจริงของชาวยิวและคริสตชน ในหนังสือววิรณบทท่ี 12 ปศาจถูก

นําเสนอในรูปของมังกร(สัญลักษณของความช่ัวรายท่ีอยูในวรรณกรรมการ

เปดเผยความจริง และยังพบในตํานานของชาวบาบิโลน ชาวอียิปต และชาว

กรีก) ปศาจยังถูกระบุวาเปนงูโกหกของหนังสือปฐมกาล 3:15 ที่หลอกลวง

อาดัมและเอวา(วว 12:9, 20:2 ปชญ 2:24) เปนตัวควบคุมที่ชั่วรายของสังคม

มนุษย โดยเฉพาะมีอํานาจเหนือจักรวรรดิโรมันโดยสัญลักษณที่เปนสัตวราย
และหญิงโสเภณี(วว 7)

อัครเทวดามีคาแอล ผูพิทักษผูยิ่งใหญของชาวอิราเอลในวรรณกรรม

การเปดเผยความจริงของชาวยิว(ดนล 10:12-21, 12:1) มีชัยชนะตอซาตาน

และขับไลมันออกจากสวรรค(วว 12:7-8) หนังสือวิวรณยังบอกอีกถึงความ

พายแพครั้งสุดทายของซาตานและถูกเนรเทศไปอยูในนรกตลอดนิรันดร (วว 

20:10)
โดยท่ัวไปเราสามารถกลาวไดวาพระคัมภีรพระธรรมใหมรับถึงการ

ดํารงอยูของความช่ัวราย และอํานาจของความช่ัวรายอยางจริงจัง การ

สาํแดง การแสดงใหเหน็เปนรปูราง และการแปลงรางตางๆเหลานีข้องอาํนาจ

ชั่วรายท่ีเราพบในพระคัมภีรฮีบรูก็พบในพระคัมภีรพระธรรมใหมดวย โดย
เฉพาะในหนังสือวิวรณ สันนิษฐานวาส่ิงสรางเหลาน้ีมีรูปรางที่คริสตชนสวน
มากรับรูวาเปนทูตสวรรคที่กระทาํผิดท่ีเราเรียกกันวาซาตานและปศาจ

74. เบเอลเซบูลคืออะไร?
เบเอลเซบูล (มก 3:22) ซึ่งหมายความวา “เจาแหงปศาจ” ปรากฏขึ้น

ในศตวรรษท่ีสี่จากการแปลพระคัมภีรเปนภาษาลาตินของวุลเกต จากน้ัน
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ผานเขาไปในภาษาอังกฤษเปนชื่อที่นิยมใชคือปศาจ (devil) สําหรับชาวฮีบรู

โบราณเปนช่ือท่ีเสื่อมเสียใชสําหรับเทพเจาของเมืองเอโครน ในเมือง ฟลิส

เตีย (2 พกษ 1:2,3,6,16)

นี่เปนสิ่งที่แตกตางกันเล็กนอย(และบางทีอาจจะเหมือนตนฉบับ

มากกวา) การสะกดคําวา Beelzebul ซึ่งใชในตนฉบับกอหนานี้ของของพระ
คัมภีรพระธรรมใหม เปนการทุจริตทางภาษาของคําวา Baalzabub ซึ่งเปน
ชือ่และสมญา ซึง่แปลวา “เจานายแหงโลก” ซึง่เปนหวัหนาพระบาอลัของชาว

คานาอัน เปนเวลานานท่ีชาวคานาอันนมัสการเทวรูปของเพื่อนบานของชาว

ฮีบรู เพื่อใหเหมาะสมกับช่ือของเทวรูปสําหรับจิตชั่วรายซึ่งเปนเรื่องธรรมดา

สําหรับชาวฮีบรู

75. พระศาสนจักสอนเรื่องปศาจไวอยางไร?
เพื่อใหขอบเขตการสอนท่ีดีในเร่ืองความเช่ือและศีลธรรม พระ

ศาสนจักรจึงกลาวคอนขางนอยในเรื่องเกี่ยวกับซาตานและปศาจ การสอน

อยางเปนทางการของพระศาสจักรในเร่ืองปศาจสามารถสรุปเปนประเด็น

หลักๆไดไมกี่ประเด็น พระศาสนจักรยอมรับพยานหลักฐานของพระคัมภีร
ในเรื่องการดํารงอยูของอํานาจช่ัวรายและจิตชั่ว ไดเตือนถึงอิทธิพลดังกลาว

ที่สามารถมีเหนือธรรมชาติของมนุษยซึ่งเปนคนบาป ยืนยันถึงการมีอยูของ

ปศาจซึง่เปนสิง่สรางและไมวาในทางใดไมสามารถเทยีบเทาหรอืคกุคามพระผู
สรางได และเปนพยานใหกับชัยชนะที่สมบูรณของพระคริสตเจาที่ทรงมีเหนือ
ความชั่วรายในทุกรูปแบบ พระศาสนจักรไมเคยกําหนดวาซาตานคืออะไร 

นอกจากทูตสวรรคที่ตกในบาป

ซาตานการลอลวง  และอาํนาจของความชัว่รายเปนหัวขอทีป่รากฏอยู
อยางสม่ําเสมอในขอเขียนของบรรดาปตาจารยของพระศาสนจักรและบรรดา
นักเทวศาสตรสมัยกลาง โดยเฉพาะในขอคิดของพวกทานเก่ียวกับพระคัมภีร 
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พวกทานยังไดนําเสนอศีลศักด์ิสิทธ์ิตางๆของคริสตชน วาเปนการปองกัน

อํานาจของความชั่วรายที่ประสิทธิภาพ พระศาสนจักรไดใหพิธีกรรมการไล

ผี(มิใชศีลศักดิ์สิทธิ์)สําหรับบุคคลที่ถูกตัดสินวาไดรับความยากลําบากจาก

อํานาจจติท่ีหลบหลกีจากความเขาใจของมนุษยหรือการวินจิฉยัทางการแพทย 

โดยทั่วไปพระศาสนจักรเนนการดูแลอภิบาลและการสวดภาวนาใหกําลังใจ 

เปนวิธีการที่พระศาสนจักรตองการเพ่ือชวยผูคนใหพนจากความช่ัวราย

76. คาทอลิกจําเปนตองเชื่อในการดํารงอยูของปศาจหรือ?
ไมมีในบทขาพเจาเชื่อที่กลาวถึงซาตานวาเปนขอความเชื่อ อยางไร

ก็ตาม ตั้งแตสมัยโบราณพิธีกรรมศีลลางบาปเรียกรองใหผูรับศีลและชุมชน

คริสตชนท่ีชุมนุมกันนั้น “ปฏิเสธปศาจและกิจการทุกอยางของมัน” รวมท้ัง

อํานาจและการยั่วยวนของของความชั่วราย ดังน้ัน ในขณะท่ีพระศาสนจักร

ยนืยันถงึการมีอยูของจิตช่ัว และของหัวหนาช่ัวรายในทามกลางพวกมัน การ

สอนนี้ไมไดถูกเนนใหเปนหลักหรือสิ่งสําคัญในพระวรสาร ความช่ัวรายต่ํา

กวาเรื่องการเผยแสดงของพระเจาและการประเมินคาเกี่ยวกับความจริงของ

ประสบการณมนษุย จติชัว่มอียูในหลายศาสนา ไมเฉพาะในการเปดเผยความ
จริงหรือคําสอนของคริสตชน

ในศตวรรษที่ผานมา การเทศนและการสอนเรื่องปศาจอยูในระดับหัว

แถวของนักเทวศาสตรคริสตศาสนิกชนหลายทาน เชน มารติน ลูเธอร หลาย
คนในปจจุบันพบการดํารงอยูของซาตานและปศาจอื่นๆเปนเรื่องยากที่จะ
ยอมรบัวาเปนอะไรทีม่ากกวาตาํนานของอารยธรรมทีม่มีานานของอดตีทีผ่าน

มา อยางไรกต็าม วทิยาศาสตรรวมสมัยเปดใจของเราไปสูความกวางใหญและ

หลากหลายของจกัรวาล อยางนอยกไ็มมเีหตผุลทีจ่ะใหยอมรบัถงึความเปนไป

ไดของพลังของความชั่วรายท่ีอาจจะอาศัยอยูในจักรวาล
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ชะตากรรมของผูตองโทษนรก

77. บาปอะไรท่ีไมไดรับการอภัยตามที่พระคัมภีรกลาวถึง?
ความคิดเรือ่ง “บาปท่ีไมไดรบัการอภัย” ปรากฏในพระวรสารเร่ืองราว

ทีพ่ระเยซเูจาทรงเผชญิหนากบักลุมคนท่ีไมเปนมติร ทีถ่ามคาํถามถงึทีม่าของ

อํานาจและสิทธิ์ของพระองคในการขับไลปศาจ(มก 3:28-30 มธ 12:31-32) 

คําตอบของพระเยซูเจาตอความทาทายของพวกเขามีสามประการ ประการ

แรก พระองคทรงยืนยันวาพระเจาจะทรงใหอภัยบาปทุกประการ แมแตการดู

หม่ินพระเจา(มก 3:28 มธ 12:31) ประการท่ีสอง แมบรรดาผูทีว่พิากษวจิารณ

หรอืดหูมิน่พระองคกจ็ะไดรบัการอภัย(มธ 12:32) ประการท่ีสาม บรรดาผูทีดู่

หมิน่พระจิตเจาจะไมไดรบัการอภัยเลย “ทัง้ในโลกน้ีและในโลกหนา”(มธ 12:32) 

พวกเขา “มีความผิดตลอดนิรันดร” (มก 3:29)
เปนภาษาท่ีแข็งแกรงและชัดเจน ซึ่งดูเหมือนขัดแยงกัน พระเจาทรงให

อภยับาปทุกประการไดอยางไรและในขณะเดียวกันไมทรงใหอภยับาปท่ีเจาะจง

วาเปนบาปที่ดูหม่ินพระจิตเจา สิ่งท่ีชี้ชัดวาเปนการดูหมิ่นพระจิตเจาคืออะไร 
ทําไมจึงเปนบาปยกเวน และทําไมจึงแตกตางจากการดูหม่ินองคพระเยซเูจา

การดูหมิ่นหมายถึงการพูดอยางไมเคารพพระเจาหรือตอวาพระเจา 
พระเยซเูจาทรงยนิดีทีจ่ะรบัและใหอภยัผูทีข่าดความเขาใจตอพระวรสารหรอื

การปฏเิสธพระองคของพวกเขา อยางไรกต็าม ภาษาทางเทวศาสตรของพระ

คัมภีรพระธรรมใหม พระจิตเจาคือวิธีการกลาวถึงการมอบพระองคเองของ
พระเจา เปนการเช้ือเชิญของพระเจาทีจ่ะใกลชดิเปนหนึง่เดยีว พระพรนิรนัดร
ของพระเจา ความรกัทีไ่มมเีงือ่นไข ดงัน้ัน เราอาจจะทําใหชวีติของเราเองและ
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ของผูอื่นวุนวาย เราอาจจะตีความผิดหรือแมกระทั้งปฏิเสธพระวรสารของ

พระเยซูเจา ตราบใดที่เรายังคงอยูในระดับที่เราอยูกับความรักของพระเจา 

พระองคก็จะทรงหาทางเขาไปในวิญญาณของเราเพ่ือเยียวยารักษา ใหอภัย 

และทรงกระทําใหเราทั้งหมด

ยกเวนเมือ่เราดาทอความคดิทีด่ขีองความรกัของพระเจา หรอืตอตาน

ความเปนไปไดของการริเริ่มของพระเจาซึ่งเปนการเสี่ยงที่จะทําใหเราเองไม

ยอมแมแตกบัพระเจาผูทรงเคารพในนํา้ใจของเรา บาปทีไ่มไดรบัการอภัยเปน

ผลมาจากการปฏิเสธของเราตอความกาวหนาของพระเจาทีท่รงมีตอเรา ไมใช

การการถอนตวัของพระเจาออกจากเรา ไมสามารถใหอภยัไดเพราะพระเจาจะ

ไมทรงละเมิดเสรีภาพของเรา ในแง การลงโทษไปสูนรกน้ันคือชะตากรรมของ

ผูที่อยูในระดับลึกที่สุดของการท่ีพวกเขาปฏิเสธความรักของพระเจา

78. เราสามารถม่ันใจไดหรือไมวาคนท่ีมชีวีติชัว่รายจะอยูในนรก?
ไม พระศาสนจักรไมเคยสอนวามนุษยคนใดจะถูกลงโทษอยางสาหัสให

ลงนรก ดังนั้น ในขณะที่เราถูกขอใหยอมรับความจริงของความชั่วรายอยาง

แทจริง และในความเปนไปไดของการถูกสาปแชง เราไมสามารถคาดเดาได

วาแมแตบุคคลที่ชั่วชายังคงมีความเต็มใจที่จะคงอยูใกลชิดกับพระเจาในชวง

เวลาแหงความตาย
ในอีกแงหนึ่ง พระศาสนจักรประกาศบอยคร้ังและเฉลิมฉลองผูคน

จํานวนมากเปนนักบุญหรือ “พลเมืองของสวรรค” อยูรวมกับพระเจาพระเจา

ผูศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวตลอดนิรันดร

79. นรกจะคงอยูตลอดนิรันดรหรือ?
เปนเรื่องยากที่จะยอมรับวาพระเจาจะทรงอนุญาตใหบุคคลใดถูก

แยกออกจากความเปนจริงของพระเจาตลอดนิรันดรในสถานะที่ถูกกีดกัน
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และไดรับความทุกขทรมานอยางไมสิ้นสุด ทานออริเจน นักเทวศาสตรผูยิ่ง

ใหญของศตวรรษที่สาม(ค.ศ.185-254)สอนวา ในที่สุดนรกจะถูกทําลาย

และทุกคนที่ถูกลงโทษ และแมแตทูตสวรรคที่กระทําผิดที่เราเรียกวาปศาจ

จะกลับคืนสูความสัมพันธกับพระเจา พระศาสนจักรปฏิเสธทฤษฎีนี้ของการ

บูรณะสุดทาย และการกลับคืนมาของบุคคลช่ัวชาและทูตสวรรคที่กระทําผิด 

อยางไรกต็าม จาํเปนตองปฏเิสธอยางเปนทางการจากสมชัชา แหงคอนสแตติ

โนเปล ในป 543 แสดงใหเห็นวาความคิดน้ีนาสนใจ

บางที บางคนจะอางวา บรรดาผูตายท่ีถกูลงโทษจากการเลือกของเขา

เองหยุดลงหลังจากมีชีวิตอยูในการกระทําท่ีชั่วราย อยางไรก็ตาม การสอน 

ของคริสตชนใหความสําคญักบัความศักด์ิสทิธ์ิและธรรมล้ําลกึของแตละบุคคล

วา การทาํลายลางวิญญาณใดๆของพระเจา ไมเคยมกีารสอนในเรือ่งความคดิ

เกี่ยวกับนรกวาเปนสถานะท่ีตองเผชิญกับความวางเปลาตลอดไป

80. คนในนรกจะรูจักกันหรือ?
ไมมคีาํสอนของพระศาสนจักรในคําถามน้ี ท้ังหมดท่ีเราสามารถทําได

คือการคาดการณจากความเขาใจทางดานเทวศาสตรอยางมีขอบเขตของ

พระศาสนจักรในเรื่องเกี่ยวกับนรกวาเปนการแยกจากพระเจาตลอดนิรันดร 

(คําถามขอ 64, 66, 67)
ในจดหมายฉบับแรกของนักบญุยอหน เขยีนวา “เรารูและเช่ือในความรัก

ที่พระเจาทรงมีตอเรา พระเจาทรงเปนความรัก ผูใดดํารงอยูในความรัก ยอม

ดํารงอยูในพระเจา และพระเจายอมทรงดํารงอยูในเขา” (1ยน 4:16) การแยก

จากพระเจาอยางเดด็ขาด หมายถงึการขาดความรกัอยางสมบรูณทัง้สาํหรบั

ตนเองและกับคนอื่นๆ ความรูจําเปนสําหรับความรักและเปนมิติที่ตอเนื่องใน
กจิการของความรัก ดวยความรักเรายืนยนัและใหคณุคากบัผูทีเ่รารูจกั ความ
รักสนับสนุนเราใหเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับผูที่เรารัก ความรูและความรักจึง
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มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและมีมิติที่พึ่งพากันของประสบการณมนุษย

ปราศจากความรักความรูไมมีประโยชน ผิดหวัง แยกตัวออก และใน

ที่สุดอาจจะทําลายตนเองและผูอื่นได ถาเราสามารถอางทางเทวศาสตรได

วาไมมคีวามรกัในนรก ดงันัน้เราจึงสามารถกลาวไดวาอะไรก็ตามทีเ่ปนความ

รูทีผู่ทีถ่กูสาปแชงอาจมตีอผูอืน่หรืออยางแทจริงของพระเจาคอืปราศจากการ

ยอมรับความสัมพันธระหวางบุคคล ไมมีการรับรู หรือไมมีการคบคาใดๆ คํา

กลาวที่วา “หัวอกเดียวกัน”จะไมใชกับผูที่ถูกสาปแชง สําหรับหมูเพื่อนฝูงที่

หมายถึงการรับรูบางอยางของการเอาใจใสใดๆสําหรับความทุกขของผูอื่น

นกัปรัชญา existentialist ชาวฝร่ังเศส ชือ่ ยนี-ปอล ซารตร แสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับนรกในการลอเลนของเขาวาไมมีทางออก หนึ่งในตัวละคร

กลาวถากถาง ดวยความลังเลใจวา “นรกคือ บุคคลอ่ืนๆ” ในทางเทววิทยา

เราอาจจะกลาวตอบดวยความลังเลใจและความเศราวา “ในนรกบุคคลอื่นๆ

เพียงแคไมสําคัญ”



ประการที่สี่
สวรรค
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สวรรคในพระคัมภีร

81. มีกลาวเรื่องสวรรคในพระคัมภีรฮีบรูหรือ?
ใช มีกลาวถึงบอยมาก แตความหมายแตกตางจากความเขาใจเรื่อง

สวรรคในปจจุบัน เมื่อชาวฮีบรูสมัยโบราณมองข้ึนไปและเห็นทองฟา พวก

เขาจินตนาการวาเปนชามขนาดมหึมาทีค่รอบคลุมโลก (ซึง่พวกเขาคิดวาโลก

แบน) พวกเขาเรียกโดมน้ีวาทองฟา เหนือทองฟาอนัมหึมาน้ีพระเจาทรงเก็บฝน

และหิมะที่ตกลงสูพื้นดินโดยผานทางรูของทองฟา(ปฐก 1:8 สดด 148:4-6) 

บรรดาดาวเคราะหและดวงดาวลอยตัวอยูในเพดานโคงนี้ (ปฐก 1:14-18) นี่

คือสิ่งท่ีชาวฮีบรูเขาใจเกี่ยวกับจักรวาล

คําวาสวรรคถูกนํามาใชในการกลาวถึงทองฟา ถึงโดมอันสูงสงที่อยู
เหนือทองฟา และยังหมายถึงพืน้ท่ีดานบนของทองฟา ชาวฮีบรเูชือ่วาพระเจา
ทรงประทับอยู “ในสวรรค” โดยเฉพาะอยูเหนอืทองฟา(สดด 104:2-3,13) พระ

บลัลงักของพระเจาทรงต้ังอยูบนยอดของทองฟา (อสย 66:1 อพย 24:10) บาง

ครั้งพระเจาจะ “ทรงเสด็จลง” มาจากสวรรคเพื่อแทรกแซงกิจการของมนุษย
และทรงพบปะกับโมเสสหรือประชาชนชาวฮีบรู (ปฐก 11:5,7 อพย 19:18, 
33:9 กดว 11:17) เม่ือยาโคบไดฝนเห็นพระเจาท่ีเบธเอล ทานเรียกสถานท่ีนั้น
วา “ประตสูวรรค” เพราะการเสด็จมาเย่ียมของพระเจาทําใหทีศ่กัดิส์ทิธิเ์ปนจดุ

เชือ่มตอระหวางสวรรคและโลก (ปฐก 28:17) ตอมา พระวิหารท่ีกรงุเยรูซาเล็ม

และพระแทนของพระวหิารเปนสัญลกัษณและทีต่ัง้ของทีค่บหาสมาคมระหวาง
สวรรคและโลก (อสย 6 ฮกก 2:1-9)

ขอความบางอยางในพระคัมภีรฮีบรูลังเลใจท่ีจะกลาวถึงพระเจาทรง
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ออกจากสวรรคมาสูโลก พวกเขาคอนขางเนนความครบครันของพระเจา

และการอยูเหนือความเขาใจอยางสมบูรณของพระองค ตัวอยางเชน หนังสือ

เฉลยธรรมบัญญัติ เนนวาพระเจายังคงอยูในสวรรคเสมอและการติดตอของ

มนุษยกับพระเจานั้นเกิดจากพลังแหงพระนามของพระเจา หรือพระวาจา

ของพระเจาทางริมฝปากของมนุษย (ฉธบ 12:11, 30:11-14) ขอความอื่นๆ

กลาวอางถึงการแทรกแซงของพระเจา ถึงทูตสวรรคของพระองคผูทรงถูก

สงมายังแผนดินโลกเพ่ือกระทําตามคําส่ังของพระเจา (อพย 23:20) พระเจา

ทรงเปนพระเจา ทรงสถติอยูในสวรรค “ความหางไกล” นี ้คอืการเนนถึงความ

ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาและเตือนประชาชนวาไมมีที่ใดในโลกที่สามารถบรรจุ

พระเจาได แทจริงแลว บางขอความเตือนเราวาไมมีบรรดาสวรรคหรือแมแต 

“สวรรคสงูสดุ”(บรเิวณท่ีอยูเหนือทองฟา)ทีส่ามารถบรรจุพระเจาได พระองค

ทรงสูงสงเหนือส่ิงสรางท้ังปวง (1พกษ 8:27 2 พศด 2:6, 6:18)

อยางไรกต็าม ความสูงสงของพระเจาหรอืความศกัดิส์ทิธิข์องพระองค

มิไดหมายความวาพระเจาทรงอยูหางไกลและมิไดทรงสนใจชะตากรรมของ

มนุษย พระเจาทรงทราบทุกสิ่งและทรงควบคุมสิ่งสรางทั้งปวง (ยรม 23:23-
24 สดด 139:7-12) ดังนั้น สวรรคเปนดั่งที่ประทับของพระเจา ยังคงเปน

ที่มาของการชวยใหรอดพนและความหวังของเรา (ปฐก 49:25 ฉธบ 33:13 

1 พกษ 8:35-36) พระคัมภีรฮีบรู ยังมองไปขางหนาเม่ือสิ้นสุดของกาลเวลา
เม่ือพระเจาจะทรงสรางฟาใหมและแผนดินใหม (อสย 65:17, 66:22) ในสิ่ง
สรางใหมนี้ ผูชอบธรรมจะช่ืนชมยินดีกับความรอดพนในความเปนหนึ่งเดียว

กับพระเจา(สดด 73:23-28)

82. มีกลาวเรื่องสวรรคในพระคัมภีรพระธรรมใหมหรือ?
มีความคิดมากมายในพระคัมภีรพระธรรมใหมที่ไดรับแนวคิดเร่ือง

สวรรคมาจากพระคัมภีรพระธรรมเดิม และจากความเขาใจท่ีมาจากความ
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เช่ือในองคพระเยซูเจาของบรรดาคริสตชนในสมัยแรกเริ่ม ในพระคัมภีรพระ

ธรรมใหมสวรรคเปนดินแดนของพระเจา ตามท่ีบรรพบุรุษของชาวฮีบรูได

เขียนไว เปน “สถานที่” ที่พระเยซูเจาทรงเสด็จมา คําออนวอนของประกาศก

อสิยาหวา “เมือ่พระองคทรงทําสิง่นาสะพรึงกลวัทีข่าพเจาทัง้หลายคาดไมถงึ 

พระองคเสด็จลงมา”(อสย 64:1)

ในพระวรสารนักบุญยอหน พระเยซูเจาทรงดํารงอยูกอนพระวาจา

ของพระเจา ทรงประทับอยูกับพระเจากอนส่ิงสราง ผูทรงเสด็จลงมาจาก

สวรรคเพื่อ “มาประทับอยูในหมูเรา” (ยน 1:1-3, 10-14) พระเยซูเจาทรง

เสด็จลงมาจากสวรรคและจะทรงกลับไปหาพระบิดาผูทรงสงพระองคลงมา 

(ยน 3:13, 17; 6:38,42,50; 16:28) เหตกุารณการเสดจ็ขึน้สูสวรรคของพระเยซเูจา

หลังจากทรงส้ินพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพอันเปนเร่ืองนาทึ่งแลว การ

เสด็จกลับไปของพระเยซูเจาประทับอยูเบื้องขวาของพระเจาพระบิดา นั่นคือ

สถานท่ีแหงเกียรติยศและอํานาจในสวรรค (มก 16:19 ลก 24:50-51 กจ 

1:9-11 ยน 7:62, 20:17)

เม่ือพระเยซูเจาจะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในพระสิริรุงโรจนเมื่อ
สิ้นสุดแหงกาลเวลา ซึ่งจะทรงเสด็จลงมาจากสวรรค (มก 13:26, 14:62 มธ 

24:30) หลังจากการพิพากษาสุดทาย พระเยซูเจาจะทรงนําผูชอบธรรมกลับ

ไปสูสวรรคพรอมกับพระองค ที่ซึ่งพวกเขาจะอยูกับพระองคและพระบิดาใน
พระสิริรุงโรจน (1ธส 4:16-17 วว 19)

หนังสือวิวรณใหความสนใจประกาศกอิสยาห(อสย 65:17, 66:22) ที่

ประกาศวาพระเจาจะทรงสรางฟาใหมและแผนดินใหมเมื่อสิ้นสุดแหงกาล

เวลา(วว 21:1,5) พระคัมภรีพระธรรมใหมยนืยนัวาผลงานอันสรางสรรคของ

พระเจายงัไมเสรจ็อยางสมบรูณ(2ปต 3:13) แมแตสวรรคกจ็ะเปลีย่นแปลงและ

ทําใหสมบูรณโดยกิจการการสรางสรรคใหมของพระเจา (รม 8:19-22) การ
เปลีย่นแปลงและการทาํใหสมบรูณนัน้ เหมอืนกับการสรางครัง้แรก จะเกดิขึน้
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ในพระคริสตเจา โดยทางพระคริสตเจา และพรอมกับพระคริสตเจา ในพระ     

ครสิตเจาสิง่สรางทัง้ปวงรวมทัง้สวรรคเคยเกดิขึน้และจะเปนอยูตลอดไป (คส 

1:15-17) พระคริสตเจาทรงเติมทุกสวนในสวรรคและบนแผนดิน (อฟ 1:23) 

โดยทางพระคริสตเจาทุกสิ่งจะไดรับการฟนฟูขึ้นใหม (วว 21:5)

เปนสิ่งที่เปนธรรมท่ีจะกลาววาพระคัมภีรมีความคิดเร่ืองสวรรคที่มิใช

เปนเพียงสถานท่ีที่คงท่ีหรือรัฐถาวรที่ผูมีบุญทั้งหลายไปอยูเมื่อตายแลว เปน

ความจริงท่ีมีพลังเปยมดวยพระเจา กิจกรรมสรางสรรคเพื่อประโยชนของ

ประชากรของพระเจาและการสรางทีส่มบรูณ ในพระคัมภรีพระธรรมใหมการ

ประทับอยูและกิจการของพระเจาทุกประการเนนและมีศูนยกลางในธรรมล้ํา

ลึกของพระคริสตเจาผูทรงปกครองในสวรรค 

83. มีความแตกตางระหวางสวรรคและพระอาณาจักรพระเจา 
 หรือ?

ใช มคีวามแตกตางกนั พระอาณาจกัรของพระเจาดอยกวาสวรรคและ

ดอยกวาโลก วลีนี้ “พระอาณาจักรสวรรค” หรือ “การเสวยราชของพระเจา” 

ตามท่ีบางคร้ังมกีารแปลออกมา ซึง่มาจากวรรณกรรมการเปดเผยความจริง
ของชาวยิว ซึ่งหมายถึงเวลาในอนาคตหรือในรัชสมัยของพระเมสสิยาห เมื่อ
ทุกครอบครัวมนุษยยอมรับพระเจา ปฏิบัติตามนํ้าพระทัยของพระเจา และ

ดาํเนนิชวีติเพือ่สงเสรมิความยตุธิรรมและสนัตเิพือ่มนษุยทกุคน พระอาณาจกัร
ของพระเจาเนนหลักสาํคัญคือการเทศนสอนของพระเยซูเจา “พระเยซูเจาเสด็จ
ไปยงัแควนกาลลิ ีทรงประกาศเทศนาขาวดขีองพระเจาตรสัวา ‘เวลาท่ีกาํหนด

ไวมาถึงแลว พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว”(มก 1:14-15 มธ 4:17 

มก 4:26, 9:1, 10:25) ในอีกแงหนึ่งเราสามารถกลาวไดวาพระอาณาจักรของ
พระเจาคือ “สวรรคบนแผนดิน” นั่นคือ สังคมท่ีมีความยุติธรรมและสงบสุข
ซึ่งเปนผลมาจากความเชื่อของมนุษยทุกคนและดําเนินชีวิตราวกับวาพระเจา
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ทรงอยูทามกลางเรา
ในขณะทีเ่รามกัจะเขาใจวาพระเยซเูจาทรงถกูสงมาเพ่ือเตรยีมวิญญาณ

ของเราใหไปสูสวรรค  การเทศนสอนของพระองคบอยครัง้ทีเ่กีย่วกบัการสราง
โลกใหดีขึ้น คริสตชนจํานวนมากมีสวรรคเปนจุดหมายปลายทางสุดทาย แต
หนทางสูพระสริริุงโรจนของพระเจาคอืการสรางความยตุธิรรมใหมากขึน้และ
โลกท่ีมีมนุษยธรรมใหมากขึ้นท่ีนี่และบัดน้ี นั่นคือพระอาณาจักรของพระเจา

ขอความที่เกิดขึ้นจริงในพระวรสาร นักบุญมัทธิว มักใชวลี “พระ
อาณาจักรสวรรค” แทนท่ีจะใช “พระอาณาจักรพระเจา” การแสดงออกของ
นักบุญมัทธิว “พระอาณาจักรสวรรค” หมายถึงผลกระทบจากพระหรรษทาน
และพระอานภุาพของพระเจาในทามกลางมนษุยบนโลกนี ้โดยเฉพาะอยางยิง่
ที่แสดงในชุมชนคริสตชน

สวรรคหมายถึงท่ีประทับของพระเจาและของพระคริสตเจา ทีซ่ึง่ผูชอบ
ธรรมจะมีสวนรวมในพระสิริรุงโรจนนิรันดรของพระองค พระอาณาจักรของ
พระเจาคือการแสดงออกถึงสังคมมนุษยที่ดียิ่งขึ้น แมมีความแตกตางกันใน
ความหมาย แตแนวคิดทั้งสองสัมพันธกัน คือพระเจาทรงประทับทามกลาง
เราและดวยการดําเนินชีวิตของเราในพระเจา โดยทางพระคริสตเจา และใน
พระจิตเจา เพียงเทาน้ีมนุษยจงึจะสามารถบรรลถุงึพระอาณาจักรของพระเจา
ได ตรงกนัขาม สงัคมในอดุมคตทิีค่าดการณไวในวลี “พระอาณาจกัรพระเจา” 
อาจจะนําไปสู เพื่อเตรียมเราสําหรับ และแมกระทั่งชวยใหเกิดการมีสวนรวม

และประสบการณของความเปนจริงของสวรรค
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คําสอนของคาทอลิกเรื่องสวรรค

84. พระศาสนจักรสอนเรื่องสวรรคไวอยางไร?
สวรรคเปนสภาพของการเปนหน่ึงเดียวอยางเต็มเปยมและนิรันดร

กับพระตรีเอกภาพ พระเจาพระผูสราง(พระบิดา) พระผูไถกู(พระบุตร) และ

ผูทรงทําใหศักด์ิสิทธิ์(พระจิตเจา) เปนสภาพของความช่ืนชมยินดีและความ

สุขที่สมบูรณ เพราะเราจะไดบรรลุถึงเปาหมายท่ีแทจริง และเปนเปาหมาย

แทจริงของการดํารงอยูของเรา คือ เปนหน่ึงเดียวในความรักกับพระเจาของ

เรา เปนการบรรลุผลของความสามารถที่ลึกที่สุดของความออนนอม ความ

ปติยินดี และความสนิทสนมอยางเต็มเปยม รูอยางทันที่ และรักที่มาของการ

เปนอยูของเรา(ดูคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ 1023-1029)

สวรรคคือการรวมชีวิตภายในของเราไวในพระตรีเอกภาพ ความเปน

หนึ่งเดียวกับพระคริสตเจา เริ่มจากศีลลางบาป จะสมบูรณเมื่อพระคริสตเจา
ทรงนาํเราเขาสูความรกัของพระองคและเปนทีร่กัของพระเจาพระบดิา/พระผู
สราง เราจะจะจุมอยูในและไดรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระจิตเจาผูทรงดํารง

ชีวิตในความจริงของความรักระหวาพระบิดาและพระบุตร ระหวางพระผู

สรางและพระวจนาตถนิรันดร สวรรคเปนความสมบูรณและความรักอยาง
เต็มเปยมจากตนกําเนิดของความรัก

สวรรคยังเปนความสมบูรณและการยอมรับอยางลบลางไมไดของ

เราในการมอบพระองคเองของพระเจา การยอมรับการเชื้อเชิญของพระเจา

ทาํใหเกดิความเปนไปไดเฉพาะเมือ่ความรกัของพระเจาเปลีย่นแปลงการดาํรง

อยูของเรา และขยายขีดความสามารถอยางไมมีขอบเขตของเราในการรูจัก
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และรัก ดวยพระหรรษทานของพระเจาทําใหเราสามารถรับชีวิตนิรันดรและ

ความรัก สวรรคคือโชคชะตาของทุกคน เพราะในการถือสิทธิของเราที่พระ

คริสตเจาทรงรับธรรมชาติมนุษยทําใหมีความเปนไปไดสําหรับมนุษยทุกคน

ที่จะเขาไปสูชีวิตของพระเจา

85. สวรรค เปนสถานท่ีทางกายภาพเหมือนที่ปรากฏในศิลปะ 
 ทางศาสนาหรือ?

ไมใช สวรรคไมใชสถานท่ี แตเปนความสัมพันธ สวรรคเปนความ

สัมพันธกับพระตรีเอกภาพ ซึ่งทําใหเปนไปไดดวยการท่ีเราเปนหนึ่งเดียวกับ

พระคริสตเจา ตลอดหลายศตวรรษที่ผานมา ศิลปะของคริสตชนไดใชผลงาน

ทางศิลปะ เชน แสง สีของทองฟา เมฆ การลองลอย และการรองเพลงของ

ทตูสวรรค เพ่ือแสดงออกถงึความหลากหลายมติขิองสวรรคในความเปนหนึง่

เดยีวกบัพระเจา ศลิปน สถาปนกิ นกัดนตร ีและประตมิากรไดขยายความสาม

รถของพวกเขาในการจับภาพความคลายคลึงบางประการของพระสิรริุงโรจน

ของพระเจา ความเหนือธรรมชาติ ความสุข และความสนิทสัมพันธเปนหนึ่ง

เดียวกันของผูศักดิ์สิทธิ์และทูตสวรรค อยางไรก็ตาม ความงดงามและพลัง

ของสัญลักษณของศิลปะทางศาสนาและพิธีกรรม มีความหมายเพ่ือยกจิตใจ

และความคิดของเราสูความเปนไปไดและความหมายของความเปนหน่ึงเดียว
กับพระเจามากกวาคําอธิบายถึงสถานท่ีทางกายภาพ

นี่ไมไดบอกวาสวรรคเปนแคเพียงสถานะของการปลดปลอยฝายจิต 

ซํ้าไปซํ้ามาของการสรางทางกายภาพ พระคัมภีรสอนเรื่องการกลับคืนพระ

ชนมชพีของพระครสิตเจา และการกลบัคนืชพีของรางกายเมือ่สิน้สดุกาลเวลา 

และการสอนของคาทอลิกเร่ืองการไดรับการยกขึ้นสูสวรรคทั้งรางกายและ
วิญญาณของพระนางมารีย ทั้งหมดน้ีชี้ไปที่สวรรค วาเปนสถานะของความ
เปนหนึง่เดยีวกบัพระเจา ซึง่รวมทัง้การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของส่ิงสราง 
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ที่หนังสือวิวรณ 21:1 กลาวถึง “ฟาใหมและแผนดินใหม”

ดังนั้น สวรรคจึงไมใชสถานที่ซึ่งวิญญาณของเราไปเมื่อเราตายแลว 

แตเปนรูปแบบใหมของการดํารงอยูในพระเจา ซึ่งเปล่ียนแปลงความเปนอยู

ของเราและทุกอยางท่ีเราเปน ศิลปะทางศาสนาสามารถเขาใจไดวาไดรับแรง

บันดาลใจจากและวิธีการในการคาดหวังและแมกระท่ังการมีสวนรวมในการ

เปล่ียนแปลงของบรรดาส่ิงสราง

86. ฉันจะไปสวรรคทันที่ที่ฉันตายหรือ?
ตัง้แตประกาศ “Benedictus Deus” ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต

ที่ 12 เม่ือป 1336 พระศาสนจักรไดสอนอยางเปนทางการวา ทุกคนท่ีตาย

ในสถานะพระหรรษทานจะเขาสูสวรรคทันที และไมตองรอจนกวาพระคริสต

เจาจะทรงเสดจ็กลับมาอกีคร้ังหนึง่ เมือ่สิน้สดุของกาลเวลา และการพพิากษา

สุดทาย ความลาชาเพียงอยางเดียวในการเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา คือ

การกระทําบาปหรือเจตจํานงอันเปนปญหาที่ยังไมไดแกไข ซึ่งอาจจะตองใช 

“เวลา” ในแดนชําระ(คําถามขอ 37-39)

87. ทุกคนที่มีชีวิตที่ดีจะไปสวรรคหรือ?
ในการสอนของคาทอลกิการเปนหนึง่เดยีวกบัพระเจาเปนไปไดสาํหรบั

มนุษยทุกคน โดยทางพระคริสตเจา พรอมกับพระคริสตเจา และในพระคริสต
เจา(ดูในหนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ 1058-1060 และ 1260) 

แมทกุคนทีล่วงหนาไปกอนพระเยซเูจาในประวตัศิาสตร และบรรดาผูทีไ่มเคย

ไดฟงพระวรสารก็เขาถึงพระเจาไดโดยทางพระคริสตเจาดวยคุณธรรมของ
ธรรมชาติมนุษยของเขา ในพระคริสตเจา พระเจาทรงรับและเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติมนษุยของเรา เมือ่ชายหรือหญิงมีชวีติทีด่ตีองดิน้รนกับคาํถามเร่ือง
การดาํรงอยูของมนษุย มุงมัน่ทีจ่ะมชีวีติอยูดวยความเคารพตอผูอืน่ เปดกวาง
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ตอศักดิ์ศรีความรักของมนุษย และเดินทางชีวิตของตนดวยความหวังและ

ความรกั ในขณะท่ีพวกเขาย่ิงท่ียิง่เขาไปสูความลํา้ลกึของความเปนมนษุยของ

ตนเองมากขึ้น พวกเขาก็เขาสูธรรมลํ้าลึกของพระเจาผูทรงรับสภาพมนุษย

ของพระคริสตเจา

ในการสอนของคาทอลิก พระวจนาถทรงรบัสภาพมนุษย พระบุตรของ

พระเจาทรงกลายเปนมนษุย พระองคทรงตัง้ศลีศกัด์ิสทิธิเ์พือ่มนษุยทกุคน โดย

ทางพระคริสตเจาสิง่สรางท้ังมวลเปยมดวยพระจิตเจา (ยอล 3:1-2 อสย 44:3 

กจ 2:17-21) ความเชื่อคริสตชนออกมาจากความสวางของธรรมลํ้าลึกของ

การมอบพระองคเองของพระเจาเพ่ือการไถกูสากล การเฉลมิฉลองการไถกูนี้ 

และการประกาศถึงความหวังที่ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมล้ําลึกนี้
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รางกายท่ีกลับเปนขึ้นมา

88. รางกายท่ีกลับเปนขึ้นมาของฉันจะเปนอยางไร?
คําถามน้ีเปนของคริสตชนสมัยเกา บรรดาคริสตชนท่ีเมืองโครินธ

ไดถามทานนักบุญเปาโลเรื่องธรรมชาติของรางกายที่กลับคืนชีพ ทานตอบ

เปนการเปรียบเทียบเร่ืองเมล็ดพันธุและตนพืช “เมล็ดขาวสาลีหรือเมล็ดพืช

อยางอื่นที่ทานหวานลงไปนั้นเปนเพียงเมล็ดมิใชลําตนที่จะงอกขึ้น พระเจา

ประทานลาํตนแบบตางๆตามพระประสงคใหเมลด็ เมลด็แตละชนดิจงึมลีาํตน

ตามชนิดของมัน...การกลับคนืชพีของผูตายกเ็ชนเดยีวกัน สิง่ทีห่วานลงไปน้ัน

เนาเปอย แตสิ่งที่กลับคืนชีพน้ันไมเนาเปอยอีก สิ่งที่หวานลงไปนั้นไมมีเกียรติ 

แตสิ่งท่ีกลับคืนชีพน้ันมีความรุงเรือง สิ่งที่หวานลงไปนั้นออนแอ แตสิ่งที่กลับ

คืนชีพนั้นมีอานุภาพ สิ่งที่หวานลงไปเปนรางกายตามธรรมชาติ แตสิ่งที่กลับ

คืนชีพเปนรางกายท่ีมีพระจิตเจาเปนชีวิต”(1คร 15:37-38, 42-44)
การเปรยีบเทยีบน้ีเนนความแตกตางระหวางรางกายทางกายภาพ นัน่

คือตําแหนงของการดํารงอยูของเราในชีวิตนี้ และรางกายฝายจิตซึ่งจะเปน

ศูนยกลางของความเปนหน่ึงเดียวของเรากับพระเจาตลอดนิรันดร ทั้งสอง
แตกตางกันในทางราบ เมล็ดท่ีแหงเล็กนอยและสูง มีความชุมฉํ่า พืชดอกใน
ที่สุดก็เกิดผล การเปรียบเทียบยังใหความตอเนื่อง เมล็ดแตละชนิดมีลําตน
ตามชนิดของมัน ไมวาจะมีการเปล่ียนแปลงใดๆในความเปนอยูของฉันนํามา

ซึ่งการกลับคืนชีพของรางกาย จะมีความตอเนื่องระหวางฉันเปนใครและฉัน

จะเปนอยางไรในสวรรค การเปล่ียนแปลงน้ีซึง่ทานนักบญุเปาโลกลาวไววาจะ
เกิดขึ้น “ทันทีทันใด ชั่วพริบตา”( 1คร 15:52) ไมใชภาวะท่ีรางกายถูกทําลาย 



96          

แตเปนการเปลี่ยนรูป

ตลอดประวัติศาสตรที่ผานมาของคริสตชน มีหลายคนท่ีคาดการณ

เกีย่วกบัคณุภาพและลกัษณะเฉพาะของการกลบัคนืชพี รางกายฝายจติ เกีย่ว

กับส่ิงที่จะสามารถและวิธีการที่อาจจะนําทางเร่ืองพื้นที่และการรับรูของ

จักรวาล ในป 1979 สมณกระทรวงวาดวยขอคําสอนเรื่องความเช่ือ ไดจัด

พิมพ “จดมายเก่ียวกับคําถามบางขอที่เกี่ยวกับอันตกาลวิทยา” (Letter on 

Certain Questions Concerning Eschatology) เรียกรองคริสตชนใหอยูใกล

ชิดมากข้ึนกับสิ่งที่พระคัมภีรกลาวถึงในเร่ืองชีวิตหลังความตาย แมวาจะมี

รายละเอียดคอนขางจํากัด

89. รางกายของฉันจะเปนรางกายทางกายภาพเหมือนใน  
 ปจจุบันหรือ?

เราไมทราบ อยางไรก็ตาม พึงจําไววาความตอเน่ืองของบุคคล หรือ

ความรูสกึของเราเอง แมแตในชีวตินี ้ไมไดขึน้อยูกบัเพียงรางกายทางกายภาพ

เทาน้ัน ประสบการณชวีติของเรา ความทรงจําของเรา และความหวงัของเรา

ในทุกรูปแบบท่ีเราเปน และวิธีการท่ีเรามีประสบการณของเราเอง(ดูคําถาม

ขอ 23) แนนอนวาจิตใจของเรา หรือชีวิตฝายจิตของเราอยูในและขึ้นอยูกับ

รางกายและสมองของเรา แตพิจารณาวารางกายเองน้ันมีการไหลอยางตอ
เนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง และมีการสรางโมเลกุล เซลล และโครงสรางใหม 
ความทรงจําของเราเปนประสบการณลึกลับเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่
เกดิจากไฟฟาอยางรวดเร็ว และรปูแบบทีเ่รายากจะเขาใจ การดํารงอยูของเรา

ในชีวิตนี้เปนการเตนรําอยางตอเนื่อง ระหวางเร่ืองราว พลังงานของเรา และ

สภาพแวดลอมของเรา และเขาใจยาก ชองวางท่ีไมสามารถมองเห็นไดในสิ่ง
เหลานี ้คาํถามเชงิซอนและกระบวนทัศนในการเปล่ียนแปลงทางวทิยาศาสตร
ใหนํ้าหนักมากไปในทางการพิจารณาเก่ียวกับธรรมชาติของความรูสึกของ
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มนุษย ความคิด ความรูสึก และการตัดสินใจ

ประสบการณของเราในส่ิงสรางท้ังมวลคือการไดรับ สื่อกลาง และได

รบัการตคีวามผานทางการดาํรงอยูของรางกายของเราในชวีตินี ้การ กลบัเปน

ขึ้นมาของรางกายเปนการยืนยันถึงความเปนหน่ึงเดียวของเรากับพระเจาใน

สวรรค ซึง่จะรวมถงึความรูและความรกัอยางตอเนือ่งตอสิง่สรางทกุอยางผาน

ทางวิธีการใหม นั่นคือความตอเน่ืองกับการดํารงอยูของเราในโลกน้ี และใน

ขณะเดยีวกนัเปลีย่นแปลงเราดวยการใหเรามีสวนในชวีติของพระตรเีอกภาพ

90. ถารางกายของพระเยซูเจาและพระนางมารียไดรับการยก 
 ขึ้นสวรรค พวกทานจะแตกตางจากคนอื่นๆในสวรรคกอน 
 การพิพากษาสุดทายอยางไร?

การสอนเร่ืองพระเยซูเจาเสดจ็กลับคนืพระชนมชีพจากความตาย และ

เสด็จขึน้สูสวรรคยนืยนัวาความเปนมนษุยเตม็รปูแบบท้ังรางกายและวิญญาณ

ของพระองคอยูในความเปนหนึง่เดียวกับพระบิดาและพระจิต พระเยซูเจา “ทรง

เปนปฐมเหตุ ทรงเปนบุคคลแรกในบรรดาผูตายท่ีกลับคืนชีพ”(คส 1:18) ดวย

เหตนุี ้การเปล่ียนแปลงและการฟนฟขูองสิง่สรางทัง้ปวงไดเริม่ข้ึนแลวโดยทาง 
พรอมกับ และในความเปนมนุษยของพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ

พระศาสนจักรคาทอลิกมีธรรมประเพณีอันยาวนานของความเช่ือ

วาเมื่อพระนางมารียสิ้นชีวิต พระมารดาของพระเยซูเจา ทรงมีสวนรวมใน
การกลับเปนขึ้นมาของพระบุตรของพระนางในลักษณะท่ีวาความเปนมนุษย
ของพระนางไดเปล่ียนไปโดยส้ินเชิงทั้งรางกายและวิญญาณ และจึงเปนการ

ฟนฟูลวงหนาสวนทีเ่หลอืของสิง่สรางเมือ่ส้ินสดุของกาลเวลา การสอนนีเ้รยีก

วา “พระนางมารียรับเกียรติเขาสูสวรรคทั้งกายและวิญญาณ” สมเด็จพระ

สันตะปาปาปโอที่ 12 ทรงประกาศอยางเปนทางการวาเปนขอความเช่ือของ
พระศาสนจักร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 1950
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ดังนั้น การสอนของคาทอลิกวาในองคพระเยซูเจาผูทรงกลับคืนพระ

ชนมชีพและการถวายเกียรติแดพระมารดาของพระเจา การคืนคา การบรรลุ

เปาหมาย และการสรรเสรญิของสิง่สรางทัง้มวลเปนไปตามทีค่าดการณไวและ

ตามสญัญา บรรดาผูศกัดิส์ทิธ์ิในสวรรคแตกตางจากพระเยซูเจาและพระนาง

มารียในแงที่วาความเปนหน่ึงเดียวกับพระเจาของพวกเขายังไมสมบูรณดวย

การกลับเปนข้ึนมาของรางกายและการบูรณะใหมครั้งสุดทายของสิ่งสราง

ทั้งปวง อยางไรก็ตาม “ฟาใหมและแผนดินใหม”ในหนังสือวิวรณ 21:1 ในการ

สนทนานี้เราตองจําไววาประเภทเวลาของเราอาจจะใชไมไดกับวิธีที่ประณีต

และสอดคลองกันกับความล้ําลึกของนิรันดร

91. อายุจะเปนอยางไรในสวรรค?
นีเ่ปนอกีคร้ังทีเ่ราใชประเภทของเวลาคือการผานไปของปเพือ่สอบถาม

เกี่ยวกับนิรันดร เปนการพิจารณาอยางบริสุทธิ์เพื่อกําหนดอายุ “ที่สมบูรณ” 

ของผูคนท่ีจะอยูในสวรรค แตถาเราใชประเภทของการเปลี่ยนแปลงและการ

ฟนฟูที่เราพบในพระคัมภีร(1คร 15) เราสามารถกลาวไดวาไมวาเราจะอายุ

มากหรือนอยเราอยูในชวงเวลาท่ีเราเสียชีวิต ความเปนมนุษยของเราจะถูก

สรางใหมและไดรบัการฟนฟดูวยความรกัและพระหรรษทานอนัไมสิน้สดุของ

พระเจา คูขนานท่ีออนแอจะเปนอยางไรแมกระท่ังความรักของมนุษยสามารถ
เปลี่ยนและฟนฟูคนที่รักไดทุกวัย
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92. ผูที่ประสบกับความเจ็บปวยทางจิต ความพิการทางรางกาย  
 หรือคนปญญาออน จะมีความยินดีกับสุขภาพจิตที่ดีและมี 
 ความสามารถในสวรรคหรือ?

การเปลี่ยนแปลงและการฟนฟูดวยพระหรรษทานและความรักของ

พระเจาที่ทําใหเราเขารวมในการเขาไปอยูในสิริรุงโรจนของสวรรคจะไดรับ

การฟนฟู รักษา และเสริมกําลังความเปนมนุษยของเรา ความเจ็บปวยและ

ความทุกขทรมานทุกอยางของมนุษยจะหายไป

นึกถึงอัศจรรยของพระเยซูเจาที่จัดการกับความเจ็บปวย ความทุกข

ทรมาน และความออนแอของมนุษย ในอศัจรรยของพระเยซูเจาเราเริม่เห็นแวบ

เดยีวเปนคร้ังแรกของการสรางใหม เปนประสบการณสวนบุคคลของผูทีไ่ดพบ

กบัพระเยซูเจาในโลกนีแ้ละยนืยนัความเชือ่ในพระองค เม่ือสิน้สดุของกาลเวลา 

พระเจาพระองคเดยีวกนันีซ้ึง่พลงัแหงการสรางสรรคทีเ่กดิขึน้ในและโดยทาง

อัศจรรยของพระเยซูเจาจะรักษาและสรางส่ิงสรางทั้งปวง

ตลอดหลายศตวรรษท่ีผานมา เมือ่ใดก็ตามท่ีพระศาสนจักรตระหนักถึง

อศัจรรยของการรกัษาหรอืการบรูณะ เปนการยนืยนัวาการรกุรานดวยอํานาจ
ของพระเจาทีช่วยรกัษาและฟนฟเูปนการกระทาํลวงหนาถงึ “ฟาใหมและแผน

ดินใหม” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแผนการของพระเจาสําหรับสิ่งสรางทั้งมวล

(วว 21:1,5) ทัง้ศาสนบรกิารการรักษาของพระครสิตเจาในระหวางทีพ่ระองค
ทรงมีชีวิตอยูในโลกนี้และอัศจรรยในโอกาสตางๆที่พระศาสนจักรยอมรับ ให
ความม่ันใจวาบรรดาผูศกัด์ิสิทธ์ิในสวรรคจะมคีวามช่ืนชมยินดกีบัสิง่ทีพ่วกเขา
เปนและความสมบูรณของความเปนมนุษยของพวกเขา
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93. ทารก เด็ก หรือแมแตทารกในครรภเปนมนุษยเต็มรูปแบบ 
 เมื่อเขาเขามาอยูในสวรรคหรือ?

แมจะมีความคิดชั่วขณะวาทารก เด็ก และเด็กที่ยังไมคลอดจํานวน

มากที่พบกับความตายกอนวัยอันควรตลอดประวัติศาสตรของมนุษยเปนไป

ไดอยางลนหลาม การถกูทาํลายจากเช้ือโรค ภยัพิบตัติามธรรมชาติ สงคราม 

และการทําแทง ทําใหผูออนแอและผูที่ไมสามารถปองกันตัวเองไดเสียชีวิต

มากเปนพิเศษ ในพระคัมภีรพระธรรมเดิม พระเจาตรัสดวยความหวงใยเปน

พิเศษถึงสมาชิกในครอบครัวมนุษยดังกลาวและทรงติเตียนอยางตอเนื่องตอ

ประชากรของพระองคและบรรดาหัวหนา ทีไ่มไดใหการปกปองและปองกันคน

ยากจนและผูไรอํานาจ(อสย 1-3 ยรม 2) ดูเหมือนจะเปนขอสรุปที่เปนธรรม

ของความเชื่อคริสตชนวา พระเจาจะทรงประทานพ้ืนฐานและการเริ่มตนใหผู

ที่มีชีวิตและประสบการณมนุษยในโลกน้ี

พระเยซูเจาทรงแสดงความหวงใยเปนพิเศษสําหรับเด็ก “ปลอยให

เด็กเล็กๆมาหาเราเถิด อยาหามเลย เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของคนที่

เหมือนเด็กเหลานี้”(มธ 19:14, 18:2-4 มก 10:14-16) พระวรสารนักบุญลูกา
บนัทึกวาพระเยซูเจาทรงปรารถนาใหเดก็เล็กๆเขาถงึการอวยพรของพระองค 

(ลก 18:15-17) พระเจาทรงตองมีสิง่ท่ีจดัหามาใหบางอยางสาํหรบัแบงปนกบั

พวกเขา ใหเปนมนุษยอยางเต็มเปยมและสมบูรณในการเปลี่ยนแปลงและการ
ฟนฟูสิ่งสรางท้ังปวง และการมีความช่ืนชมยินดีในสวรรค
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ความสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกับผูศักด์ิสิทธิ์

94. จะมีความรูสึกถึงการเปนชุมชนและการมีชีวิตรวมกันใน  
 สวรรคหรือ?

การสอนเร่ืองความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกับบรรดาผู ศักดิ์สิทธิ์ 

ยืนยันถึงความสัมพันธที่แสดงความรักระหวางทุกคนที่เปนหน่ึงเดียวกันใน

พระคริสตเจา สัตบุรุษบนโลกน้ี วิญญาณในแดนชําระ และบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์

ในสวรรค ทุกคนเปนสมาชิกของรหัสกายพระคริสตเจา ทุกคนเปนหนึ่งเดียว

กับพระเจาดวยพระอานุภาพของพระจิต นี่เปนหนึ่งในคําสอนที่เกาแกที่สุด

ประการหนึ่งของคริสตชนท่ีพบในบทขาพเจาเชื่อ

คาํสอนเร่ืองความสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกับบรรดาผูศกัดิส์ทิธิ ์ยงัสะทอน

ใหเหน็ถงึเนือ้หาหลายประการในพระคัมภรีทีอ่างถงึสวรรค วาเปนชมุชนแหง
ความรักทีส่มาชิกเปนหน่ึงเดียวกันในพระเจา พระเยซูเจาทรงใชภาพการเล้ียง

ในงานววิาหเพือ่กลาวถงึพระอาณาจกัรของพระเจา (มธ 22:1-13 ลก 14:16-

24) เปนภาพแหงความชื่นชมยินดีและความสุขในทามกลางผูเขารวมงานที่
กาํลงัเฉลิมฉลองซ่ึงเปนความสัมพนัธทีใ่กลชดิทีส่ดุของมนุษย พระเยซูเจาทรง
สัญญากับผูรายที่ดีคนหนึ่งวา “วันนี้ทานจะอยูกับเราในสวรรค”(ลก 23:42) 
ทรงประกาศจากกางเขนวาสวรรคคอืความสัมพนัธกบัพระองค นกับุญเปาโล

ใหความม่ันใจกับชาวเธสะโลนิกา วาพวกเขาจะกลับมารวมกับคนท่ีรกัของพวก

เขาท่ีจากไป และอยูรวมกับพวกเขาและพระคริสตเจา(1ธส 4:17) ความรักจะ

ไมมวีนัลมเหลว ความรกัไมมสีิน้สดุ (1คร 13:8,13) ไมมสีิง่ใด แมแตความตาย
ก็ไมสามารถพรากเราจากความรักของพระคริสตเจา(รม 8:38-39)
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นกับญุยอหนบอกเราวา “พระเจาทรงเปนความรกั ผูใดดาํรงอยูในความ

รกั ยอมดาํรงอยูในพระเจา และพระเจายอมดํารงอยูในเขา” (1ยน 4:16) ความ

รักน้ีจะสมบูรณในสวรรค (1ยน 4:17-18) ความสมบูรณของความรักและ

การเปนชุมชนจะเปนอยางไรในสวรรคนั้นเรายังไมสามารถทราบได อยางไร

ก็ตาม นักบุญยอหนไดเขียนไววาประสบการณของเราในชุมชนแหงความรัก

ในสวรรคจะเกี่ยวของกับประสบการณความใกลชิดของเรากับพระเจาและ

ของกันและกันในพระเจา

95. ทุกคนในทุกความเชื่อหรือผูที่ไมมีความเชื่อจะอยูรวมกันใน 
 สวรรคหรือ?

ความแตกตางและการแบงแยกระหวางศาสนาในโลกจะไมใชในสวรรค 

ความแตกตางดงักลาวเปนผลมาจากประวตัศิาสตร วฒันธรรม ภาษา ปรชัญา 

เทวศาสตร และโครงสรางทางสังคม เม่ือสิ้นสุดประวัติศาสตรและส่ิงสราง

ของ “ฟาใหมและแผนดินใหม”(วว 21:1) ผูชอบธรรมทุกคนจะถูกรวมไวกับ

พระเจา และรวมกันและกันในนิรันดร ในชีวิตความรักของพระตรีเอกภาพ 

ครสิตชนเช่ือวาการเปล่ียนแปลงคร้ังสดุทายและการชวยใหรอดพนจะเกิดขึน้

โดยทางพระ  คริสตเจา ในพระองคมนุษยชาติและพระเจาจะคืนดีกันและเปน
หนึ่งเดียวกัน (คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 2550)

96. ครอบครัวของฉัน คูสมรส หรือลูกๆจะสําคัญกับฉันมากกวา
 คนอื่นๆเมื่ออยูในสวรรคหรือ?

ใช ในลักษณะที่ การสอนของคริสตชนใหคุณคากับบุคคล เอกลักษณ 
และความทรงจํา(คําถามขอ 22 และ 23) ดังนั้นผูที่เปนสวนหนึ่งของชีวิต

เราบนโลกนี้จะเปนสวนหนึ่งของประสบการณของเราในชุมชนของผูมีบุญใน
สวรรค อยางไรก็ตาม เราจะรู เขาใจ ใหคุณคา และรักพวกเขาในวิธีการใหม 



103          

เปล่ียนแปลงจากการมีสวนรวมในชีวิตของพระตรีเอกภาพ พระเยซูเจาทรง

เตอืนวา “เม่ือมนษุยจะกลบัคืนชีพ จะไมมกีารแตงงานเปนสามภีรรยากนัอกี แต

เขาจะเปนเหมือนทูตสวรรค”(มธ 22:30) เปนการบอกใบวาวิธีการที่เก่ียวของ

กนัของเราจะแตกตางไป ในส่ิงสรางใหมความสัมพนัธทกุประการของเราจะได

รับการสรางขึ้นใหมและสมบูรณ บรรดาผูที่เปนที่รักของเราในชีวิตนี้จะยังคง

เปนเชนนั้นตอไป พระเยซูเจาตรัสในระหวางการปราศรัยอําลากับมิตรสหาย

ของพระองควา “และเม่ือเราไป และเตรียมท่ีใหทานแลว เราจะกลับมารับทาน

ไปอยูกับเราดวย เพื่อวา เราอยูที่ใด ทานท้ังหลายจะอยูที่นั่นดวย”(ยน 14:3)

มีคําถามที่เกี่ยวของคือ แลวสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆที่ปฏิเสธ

พระเจาและอยูในนรกจะเปนอยางไร สถานการณของพวกเขาจะไมทําใหเรา

เศราหรอื ในการตอบคาํถามนีท้างเทวศาสตรมคีาํยนืยันวาไมมอีะไรสามารถ

สงผลลบหรือคุกคามความสุขจากสวรรคได ความลมเหลวของผูที่เรารักใน

การมสีวนรวมในความสมัพนัธเปนหน่ึงเดยีวกบัผูศกัดิส์ทิธิจ์ะไมทาํใหเราวาวุน

จากชีวิตใหมที่เรามีความช่ืนชมยินดีในพระเจา

97. ในสวรรคจะมีบุคคลที่สําคัญมากกวาคนอ่ืนๆหรือ? เชน 
 พระสงฆ พระสันตะปาปา

ไมมี ความแตกตางดังกลาวเกิดข้ึนจากเหตุการณทางประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม และสังคม พวกเขาเหลาน้ีจะถูกบดบังดวยสิริรุงโรจนของสวรรค 
พระศาสนจักรสอนวาบรรดาผูทีม่ชีวีติท่ีศกัดิส์ทิธ์ิในโลกน้ี หรอืบรรดาผูทีไ่ดรบั
ความทกุขทรมานในชีวตินี ้โดยอาศยัคณุธรรมจากประสบการณดงักลาวอาจ

จะมฐีานะทีม่ากข้ึนในการไดรบัความรกัของพระเจา และลาํดบัทีใ่หญกวาของ

ความสุขนิรันดร(สังคายนาเมืองฟลอรเลนซ 1439) ในแงนี้ บุคคลที่ดีจํานวน

มากแมวาจะไมเปนที่รูจัก ไมไดเปนนักบวช หรือประวัติศาสตรทางโลก อาจะ
ไดรบัความชืน่ชมยนิดขีองประสบการณทีเ่ตม็เปยมของพระเจา ความแตกตาง
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ดังกลาวที่เกี่ยวกับ “การแบงขั้นความสุขในสวรรค” อยางไรก็ตาม เปนเพียง

การคาดเดาทางเทววิทยา

98. จะมีทูตสวรรคอยูในสวรรคเหมือนกับที่เราเห็นในภาพทาง
 ศาสนาหรือ?

คําสอนของคริสตชนเรื่องทูตสวรรคมาจากพระคัมภีร และจากการ

ไตรตรองทางเทววิทยาในภายหลัง ทูตสวรรคปรากฏอยูในพระคัมภีรฮีบรู 

พวกทานมีอํานาจ เปนจิต ใชภาพลักษณตามชวงเวลา ถูกเขาใจวาเขารวม

กับพระเจาในการพิพากษาของสวรรค(ปฐก 28:12 โยบ 1:6, 2:1 อสค 1 ดนล 

3:55,58; 7:9-10) พวกทานยังทาํหนาท่ีผูนาํสารของพระเจา นาํพระวาจาของ

พระเจามาสูโลก (ปฐก 16:7-12, 21:17-18) หรือดําเนินการตามนํ้าพระทัย

ของพระเจา (อพย 14:19 2พกษ 19:35) มีการกลาวถึงทูตสวรรคเพิ่มมากขึ้น

ในหนังสอืเลมหลังๆของพระคัมภรีฮีบร ูและในขอเขียนการเปดเผยความจริง 

พวกทานไดรับนามเชน กาเบรียล (ดนล 8:16) และมีคาเอล (ดนล 12:1) และ

ไดรับมอบหมายงานในประวัติศาสตรแหงความรอด ในสมัยของพระเยซูเจา 

ลักษณะเดนของทูตสวรรคเปนผูพิทักษที่ไดรับการแตงตั้งจากพระเจา เปน
เพื่อนรวมทาง และเปนผูวอนขอในศาสนายิวท่ีเปนที่นยิมในสมัยนั้น

บรรดาผูเขียนพระคัมภีรพระธรรมใหมเกริ่นถึงการดํารงอยูของทูต

สวรรคและรวบรวมไวในรูปแบบที่เปนสาระสําคัญของพวกทาน ทูตสวรรค
กาเบรียลมาแจงขาวแดพระนางมารียในภารกิจที่พระเจาทรงมอบหมายให
พระนาง(ลก 1:26) ทานเศคาริยาห (ลก 1:11) ทานโยเซฟ (มธ 1:20, 2:9) 

และคนเล้ียงแกะท่ีเมืองเบธเลเฮม(ลก 2:8-15) บุคคลเหลานี้ทุกทานไดรับ

การเยี่ยมจากทูตสวรรค พวกทานปฏิบัติรับใชพระเยซูเจาหลังจากที่พระองค

ทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร (มธ 4:11) และในสวนเกธเสมนี (ลก 22:43) 
พระเยซูเจาตรัสถึงเด็กเล็กๆวามีทูตสวรรคของเขา(มธ 18:10) บรรดาอัคร
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สาวกไดรบัการชวยเหลอืจากทตูสวรรคในศาสนบรกิารของพวกเขา(กจ 12:7-

15) ทูตสวรรคเปนที่นิยมอยางมากในหนังสือวิวรณ พวกทานกราบนมัสการ

พระเจาในสวรรค (วว 4, 8:3-5) และดําเนนิการตามนํา้พระทัยของพระเจาทัง้

ในสวรรคและบนแผนดิน (วว 8:6-13; 9; 10; 14; 15; 16)

พระศาสนจักรสอนวาการดํารงอยูของทูตสวรรคเปนสิ่งสรางท่ีเปน

อรูป เหมือนความเปนมนุษย ไดรับเรียกใหมีความสัมพันธกับพระเจาโดย

ทางพระคริสตเจา พระวจนาตถของพระเจา ทุกสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา รวม

ทั้งทูตสวรรคก็โดยทางพระองค(สังคายนาลาเตรันท่ี 4 ป 1215 สังคายนา

วาติกันท่ี 1 ระหวางป 1869-1871) ตลอดหลายศตวรรษ มีนักเทววิทยา

หลายทานคาดเดาเรื่องธรรมชาติและจํานวนของทูตสวรรค เกินกวาที่

เห็นพองเรื่องการดํารงอยูและการนอบนอมของพวกทานตอพระคริสตเจา 

(มก 13:32 กท 1:8 คส 1:16, 2:18 ฮบ  1:4) คําสอนของพระศาสนจักรอยาง

เปนทางการในเรื่องนี้มีนอยมาก

ภาพในพระคัมภีรในหนังสือดาเนียลและหนังสือวิวรณที่อธิบายถึง

ศาสนบริกรของทูตสวรรคและการถวายคารวกิจตอพระเจาในสวรรค เริ่ม
ตนมีอิทธิพลคอนขางเร็วตอการเขาใจของคริสตชนในพิธีกรรมการถวาย

คารวกิจของตน เชนเดียวกัน ไดมีความคิดวาทูตสวรรครวมถวายคารวะกิจ

ในพระวิหารท่ีกรุงเยรูซาเล็ม(อสย  6:1-7) คริสตชนเช่ือวาทูตสวรรคกําลัง
ถวายคารวะกิจรวมกับพวกเขาในพิธีบูชามิสซา (1คร 11:10) ความเช่ือนี้มี
อิทธิพลตอศิลปะทางศาสนา ดังนั้น จึงเหน็ไดวาทูตสวรรคไดรับการแสดงอยู
ในภาพโมเสก ภาพเฟรสโก และภาพวาดอ่ืนๆในลักษณะของการถวายคารวะ

กิจรวมกันกับชุมชนคริสตชน

ดังนั้น ความเช่ือคริสตชนจึงคาดหวังวาทูตสวรรคเปนสวนหน่ึงของ
ประสบการณของเราในการรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาและกับคนอื่นๆใน
สวรรค
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99. เราสามารถเก่ียวของกับทูตสวรรคในสวรรคหรือ?
สาระสําคัญของสวรรค ดังที่ไดกลาวไปแลว(ในคําถามขอ 84) คือ

ความสัมพนัธกบัพระตรีเอกภาพ โดยทางการรวมเขาดวยกันกับพระคริสตเจา

ตามคําสอนของคริสตชนเร่ืองทูตสวรรคนั้น พวกทานเปนสวนหน่ึงของชีวิต

ในพระเจาโดยทางพระคริสตเจาเชนเดียวกัน เรามักไมคอยคิดวาทูตสวรรค

ตองการงานไถกู ของพระคริสตเจา และเนื่องจากพวกทานไมมีรางกาย 

แนนอนวาพวกทานไมไดรับศีลลางบาป นอกจากนี้ บรรดาสิ่งสรางทั้งปวง

รวมทั้งทูตสวรรคดวย เขามาสูการเปนอยูโดยทางพระวจนาตถ(ยน 1:1-

3) ในฐานะท่ีเปนสิ่งสราง ทูตสวรรคจึงเปนสวนหน่ึงของการฟนฟูและการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งสรางทั้งปวงในพระคริสตเจาและโดยทางพระคริสตเจา

(วว 21:5) ดังนั้นชีวิตของเราจึงมีสวนรวมกับทูตสวรรคกับพระเจาโดยทาง

พระคริสตเจา

การสอนตามธรรมประเพณีเรื่องทูตสวรรคนั้น พวกทานเหมือนกับเรา 

มสีตปิญญาสามารถตัดสินใจ พวกทานรวมกันอยูในสวรรคเปนผลมาจากการ

ตอบรับการเชื้อเชิญของความรักของพระเจา
อาจจะเปนคําแนะนํา และบางท่ีจะทําใหกระอักกระอวนใจในการคิด

เก่ียวกับสวรรค วาเปนส่ิงสรางนอกเหนือจากมนุษยที่มีสวนรวมในพระตรี

เอกภาพ ณ จดุนี ้ในประวตัศิาสตรของมนษุย เม่ือความกวางใหญของจกัรวาล
และความเปนไปไดของรูปแบบท่ีหลากหลายของชีวิตที่ชาญฉลาดเกินกวา
กาแล็กซี่ของเรา ทาทายสมมุติฐานของเรา ประเพณีโบราณเรื่องทูตสวรรค
สามารถเปดความคิดและจิตใจของเรา ทูตสวรรคถูกเขาใจวาไมมีรางกาย มี

สติปญญา และความสามารถในการรัก และไมเกี่ยวของกับวัตถุในจักรวาล 

พระคัมภีรและธรรมประเพณีคริสตชนยอมรับการมีอยูและการรวมมือของ
พวกทานกับพระเจา และกับครอบครัวมนุษยในการสรางสังคมและงานการ
ชวยใหรอดพน
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ในสมัยกลาง เร่ืองทูตสวรรคทําหนาที่ชวยนักปรัชญาและนักเทว

ศาสตรใหแบบอยางเกี่ยวกับขอจํากัด ไมมีรางกาย มีสติปญญา บางทีพวก

ทานสามารถชวยเราซ่ึงเปนประชาชนในสมัยศตวรรษท่ียี่สิบไตรตรองเก่ียว

กบัความรกัอนัไมสิน้สดุของพระเจา ทีข่ยายไปทัว่จกัรวาลทางกายภาพในรปู

แบบท่ีเราไมสามารถจินตนาการได ความเปนไปไดที่จะสรางความสัมพันธใน

สวรรคกบัจติเหลานี ้สิง่มชีวีติทีเ่ปยมดวยความรักบางทีเปนการปรากฏข้ึนแวบ

เดียวของ “สิ่งที่พระเจาทรงเตรียมไวสําหรับผูที่รักพระองค”(1คร 2:9)

100. “บรมสุขทัศน”หมายความวาอะไร?
นักเทวศาสตรสมัยกลางถามคําถามพื้นฐานวา สามารถสรางได

อยางไร สิ่งมีชีวิตที่มีขอบเขตจํากัดเชนมนุษยหรือทูตสวรรค ที่อาจจะมีความ
สนิทสัมพันธกับผูที่ไมมีขอบเขต คงอยูนิรันดรคือพระเจา ซึ่งมีความแตกตาง
กันมากเกินไป มีคําถามที่คลายคลึงกันก็คือ ชีวิตที่ไมมีสติปญญาและความ
รักของมนุษยจะเปนอยางไร เชนหนูตัวหนึ่ง เคยเก่ียวของกับระดับเดียวกัน
กับมนุษย คําตอบของนักเทวศาสตร ที่มีการอภิปรายและพัฒนามาหลาย
ศตวรรษถึงความคิดของคริสตชน ความสามารถตามธรรมชาติและแหลงทีม่า
ทีเ่หลืออยูของเรา เราไมสามารถหาความเพลิดเพลินในทันที ความสัมพนัธกบั
พระเจา หนาตอหนา ทุกอยางท่ีเรามี แมกระท่ังกับความเช่ือคริสตชน คือ
ความคิดเกี่ยวกับพระเจา เปนสื่อกลางโดยและผานทางภาษาของมนุษยซึ่ง
ใชการเปรียบเทียบ และสัญลักษณเม่ือพยายามที่จะพูดเกี่ยวกับพระเจา และ
เรื่องสําคัญท่ีสุด

มีขอความมากมายในพระคัมภีรที่กลาวถึงเรื่องนี้ เมื่อโมเสสขอใหได
เหน็พระพกัตรของพระเจา พระเจาตรสัตอบวา “ทานจะดหูนาเราไมได เพราะ
ไมมีมนุษยคนใดท่ีเห็นหนาเราแลวจะมีชีวิตอยูได”(อพย 33:20) ทานยอหน
สะทอนเร่ืองนีใ้นบทแรกของพระวรสารของทาน “ไมมใีครเคยเห็นพระเจาเลย” 
(ยน 1:18, 5:37, 6:46 2คร 5:7)
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แตเรามีความปรารถนาทันทีในความสนิทสัมพันธนิรันดรกับพระเจา 
เฉพาะความสนิทสัมพันธกับพระเจาเทาน้ันที่เราจะไดรับการตอบสนองอยาง
เต็มเปยมในการแสวงหาที่ลึกซึ้งของมนุษย ในความหมาย จุดมุงหมาย และ
ความสุข นักบุญออกัสตินแสดงถึงส่ิงนี้ในคํากลาวเร่ิมตนหนังสือคําสารภาพ
ของทานวา “พระองคทรงสรางเรามนุษยสําหรับพระองค และดวงใจของเรา
มนุษยจะไมพบสันติสุขใดเลยจนกวาจะไดพักผอนในพระองค” (คําสารภาพ 
1 บทที่ 1)

พระครสิตเจาทรงตอบความตองการทีล่กึทีส่ดุนีข้องมนษุย พระเยซเูจา
ทรงเผยแสดงใหเราเห็นธรรมชาติของ “พระพักตรของพระเจา” “ผูที่เห็นเรา 
ก็เห็นพระบิดาดวย” (ยน 14:9, 8:19, 10:30,38, 12:45) พระเยซูเจายังทรง
ประทานพระพรของพระจิต ซึ่งฟนฟูและเปลี่ยนแปลงเรามนุษยชาติเพื่อทําให
สามารถและเพียงพอท่ีจะ “เหน็พระองคเหมอืนพระองคทรงอยูตอหนาเรา” ใน
ความสนิทสัมพันธกับพระเจา (ยน 16:13 รม 8:9-11, 14-17)

ในศีลลางบาปเราเราถูกดึงเขาในธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา ดวย
พระอานุภาพของพระจิต ในความตายความสมบูรณของชีวิตของเราในพระ
คริสตเจาเผยแสดงใหเราเห็นและเขาใน “เห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยู
ตอหนาเรา” ในความสนิทสัมพันธกับพระตรีเอกภาพ บรมสุขทัศนเปนการ 
“การเห็น” ที่ทําใหเรามี “ความสุข” ความเชื่อและเทววิทยาซึ่งอาศัยความ
คลายคลึงกันและอาศัยความรูเปนส่ือกลางจะถูกแทนท่ีในทันที แบบท่ีเขาใจ
งายและดวยความรักของพระเจา ดังที่ทานนักบุญเปาโลไดเขียนไววา “ใน
เวลานี้ เราเห็นพระเจาเพียงรางๆเหมือนเห็นในกระจกเงา แตเมื่อถึงเวลานั้น 
เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา เวลาน้ี ขาพเจารูอยาง
ไมสมบูรณ แตเม่ือถึงเวลานั้น ขาพเจาจะรูแจงเหมือนท่ีพระองคทรงรูจัก
ขาพเจา(1คร 13:12)
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บทสงทาย

...เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา
                                                        (1 คร 13:12)

101. คําถามและคําตอบเหลานี้มีความหมายตอการดํารง 
    ชีวิตของฉันอยางไร?

 ในทายที่สุด เราทุกคน จะมีความเช่ือหรือไม เราตองยอมจํานนตอ

ความลกึลบั นัน่คอืความตาย การยอมจาํนนคอืการทาํใหตนเองอยูในมือของ

ผูอืน่ ยอมจาํนนตออาํนาจและความไดเปรยีบ ยอมอยูในการควบคมุ การยอม

จํานนอาจเปนศัตรูที่มีอํานาจเหนือเรา ในกรณีดังกลาวการยอมจํานนหมาย
ถึงความพายแพ ความตายสามารถเปนเหมือนศัตรู สะกดรอยตามเราตลอด

ชัว่ชวีติของเรา รออยางเงียบๆในเงามืดเพ่ือหาโอกาสท่ีจะทาํลายลางเรา การ

ยอมจํานนตอศัตรูที่หลีกเลี่ยงไมไดเหลานี้ดูเหมือนเปนความพายแพสุดทาย
ของเรา

เรายังกลาวถึงการยอมจํานนตอผูที่เรารัก มอบตนเองไวในมือของ

ผูที่เรารัก บางคนที่เรากําลังรอคอยใหเขามาสูชีวิตของเรา การยอมจํานน

ดังกลาวนี้เปนชัยชนะของและเพื่อความรัก การสอนของคริสตชนเรื่องส่ีสิ่ง
สุดทายแสดงแกเรา วาความตายเปนเหมือนการกระทําของการยอมจํานน
ในความรัก การกระทําสุดทายของมนุษยคือโอกาสท่ีจะมอบตนเองท้ังครบ

ไวในพระหัตถของพระเจา เพื่อใหพระองคทรงมีอํานาจและควบคุม ปลอยให



110          

เปนไปและวางไวใจวาความตายของเราคือการมสีวนรวมในชยัชนะของ

พระคริสตเจาเหนือความตาย

บางคนตายบนไมกางเขนเหมือนพระเยซเูจา ตัง้ใจยอมจํานนมอบตนเอง

ไวในพระหัตถของพระบิดา(ลก 23:46) บุคคลากรทางการแพทยจะบอกกับ

ทานวาพวกเขาไดเฝาดูผูสูงอายุจํานวนมาก หลังจากที่มีอายุยืนยาวและดวย

ความรัก ใชเวลาชวงสุดทายกับบุตรหลาน ขอบคุณแตละคนท่ีไดเปนสวนหน่ึง

ของชีวิตของพวกทาน หลับตาลงและส้ินใจ ราวกับวาเปนความเต็มใจ การ

ยอมจาํนนเชนนีค้อืการกระทําคร้ังสุดทายท่ีสงางามของการมีชวีติทีเ่รยีบรอย

สําหรับความตายอ่ืนๆท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและไมคาดฝนที่เกิดจาก

อบุตัเิหต ุหรอืการปองราย สาํหรบัความเจบ็ปวดมากมายทัง้ทางรางกายและ

จติใจ อาจจะเปนเพือ่นรวมทางสดุทายของพวกเขาทีท่าํใหวอกแวกจากสิง่อืน่ๆ

ทัง้ปวง แมในกรณีเชนน้ีไมใชความตายตามธรรมชาติของการยอมจํานนชีวติ 

กจิการของความตาย ไมวาจะเปนดวยความตระหนกัและความตัง้ใจอยางเตม็

เปยม ไมวาจะไมไดรบัคํารองขอหรือทีไ่มไดสต ิไมวาจะฉบัพลนัหรอือยางชาๆ 

หมายถงึการละท้ิงอาํนาจและการควบคุม เผชญิหนากบัสิง่ทีไ่มรู แยกออกจาก
ความปลอดภัยของความเปนมนุษยแบบท่ีเรารูจัก

อยางไรกต็าม การยอมจาํนนสามารถเปนทศันคตแิละการกระทาํอยาง

หนึ่งท่ีเปนลักษณะของชีวิตคริสตชนทั้งชีวิตของเรา โดยทางศีลลางบาปเรา

ไดรวมอยูในพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ เรามีความรูสึกที่แทจริง
อยางมาก ยอมมอบชีวติของเราแดพระองค ในการสวดภาวนาและการรําพงึ
เราสามารถยอมจํานนตอพระคริสตเจาในแตละวัน ยอมรับการประทับอยูและ

พระอานุภาพของพระจิตในชีวิตของเรา ยอมใหตนเองไดรับการนําทางและ

ไดรับการแจงเตือนจากความรักของพระเจาในการจัดการและการตัดสินใจ

ในชีวิตประจําวันของเรา การสอนของคริสตชนในเร่ืองสี่สิ่งสุดทาย สามารถ
แนะนําเราในนิสัยของการยอมจํานนตอพระเจา โดยการสงเสริมการรําพึง
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ภาวนา ในสิ่งที่เกี่ยวกับความเช่ือของบรรพบุรุษของเราที่ไดกลาวไวในเรื่องที่

สําคัญท่ีสุด ถาเราพัฒนาคุณธรรมฝายจิตในการยอมจํานนตลอดชีวิต  การ

ยอมจํานนสุดทายในความเช่ือและความหวัง ในตอนสุดทายจะกลายเปนการ

กระทําที่ดีที่สุดของความไววางใจดวยความรักในพระเจาผูทรงนําทางเราใน

โลกนี้ และผูที่จะทรงมารับเราดวยความรักในชีวิตหนา


